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مقدمة: 

بين  الوطنية والدولية  الحقوق  اإعالنات ومواثيق  البحث هو مكانة  مو�صوع هذا 

بها  تلتزم  والتي  للدولة،  القانونى  البناء  منها  يتكون  التي  القانونية  القواعد  م�صادر 

ال�صلطات العامة والأفراد على ال�صواء، وذلك وفقا للد�صتور في كل من الكويت وم�صر 

التي  الجامدة  الد�صاتير  ذات  الــدول  اأن  في  المو�صوع  هــذا  اأهمية  وتظهر  وفرن�صا. 

تخ�صع في تعديلها لإجراءات اأ�صد �صعوبة من اإجراءات تعديل القوانين العادية، ومن 

بالمكانة  يتعلق  فيما  التباين  من  قدر  بينها  يوجد  الدرا�صة،  محل  الثالث  الدول  بينها 

التي ت�صغلها اإعالنات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية في تدرج القواعد القانونية، 

مع اإتفاقها في الوقت ذاته على اأن الد�صتور يتمتع بال�صمو على جميع م�صادر القواعد 

القانونية وياأتي على راأ�س هرم البناء القانوني في الدولة.

وليوجد نوع واحد من اإعالنات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية، كما تختلف 

اأمثلة  لكل منها. ومن  القانونية  القيمة  بينها من حيث  الإعالنات والمواثيق فيما  هذه 

اإعالنات الحقوق الوطنية التي تتمتع بقيمة د�صتورية: اإعالن حقوق الإن�صان والمواطن 

اأمثلة  1789. ومن  الأولى في فرن�صا عقب ثورة  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأ�صدرته  الذي 

لوي�س  الملك  اأ�صدره  الذي  الميثاق  الد�صتورية:  القيمة  ذات  الوطنية  الحقوق  مواثيق 

في  �صدر  الذي  والميثاق   ،1814 عام  في  منحة  �صورة  في  فرن�صا  في  ع�صر  الثامن 

1830، وميثاق حماية البيئة  �صورة عقد بين الملك لوي�س فيليب والبرلمان في عام 

الذي �صدر في فرن�صا في عام 2005 بناء على تعديل في الد�صتور الحالي ال�صادر في 

عام 1958، والذي تم �صمه اإلى ديباجة هذا الد�صتور. 

حقوق  ب�صاأن  الرئي�صية  الدولية  التفاقيات  اإلــى  وم�صر  الكويت  ان�صمت  وقــد 

للحقوق  الدولي  والعهد  وال�صيا�صية،  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  مثل  الإن�صان، 

التمييز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  واتفاقية  والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية 

حقوق  واتفاقية  المراأة،  �صد  التمييز  �صور  جميع  على  الق�صاء  واتفاقية  العن�صري، 

ب�صبب  التفاقيات  هــذه  ن�صو�س  بع�س  على  البلدان  تحفظت  وقــد  وغيرها.  الطفل، 
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تعار�صها مع ال�صريعة الإ�صالمية. وي�صبغ الد�صتور في البلدين على المعاهدات الدولية 

قوة القانون العادي، بينما ي�صبغ الد�صتور الفرن�صي عليها قيمة اأعلى من قيمة القانون 

وقد  الداخلي.  القانون  قواعد  على  الدولي  القانون  قواعد  �صمو  لمبداأ  اإعمال  العادي، 

�صارت دول عربية اأخرى على نهج الد�صتور الفرن�صي، هي لبنان وتون�س والمغرب 

والجزائر، واأقرت للمعاهدات الدولية بقيمة اأ�صمى من قيمة الت�صريعات العادية.

على  الدولي  القانون  قواعد  �صمو  مبداأ  الفرن�صي  الد�صتوري  المجل�س  ق�صر  وقد 

قواعد القانون الداخلي على العالقة بين قواعد القانون الدولي والت�صريعات الوطنية 

الد�صتور  ن�صو�س  من  درجة  اأعلى  الدولي  القانون  قواعد  اعتبار  حد  اإلى  ي�صل  ولم 

الفرن�صي. ولكن المحكمة الفيدرالية في �صوي�صرا و�صلت اإلى هذا الحد، وطبقت مبداأ 

�صمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي ب�صكل مطلق، واإعتبرت في 

لحقوق  الأوربية  التفاقية  ن�صو�س  اأن  اأكتوبر2012   12 بتاريخ  �صدر  حديث  حكم 

تم  والــذي  ال�صوي�صري،  الد�صتور  ن�صو�س  على  التطبيق  في  الأولوية  لها  الإن�صان 

اإقراره بطريق ال�صتفتاء ال�صعبى.  

لحقوق  العربي  الميثاق  على  وم�صر  الكويت  وافقت  الإقليمي  الم�صتوى  وعلى 

الإن�صان الذي اأقره مجل�س جامعة الدول العربية في عام 1994، وتم تعديله في عام 

للميثاق  ان�صمت  فقد  لم�صر  وبالن�صبة  الآن.  اإلــى  عليه  ت�صدقا  لم  ولكنهما   ،2004
عام  في  التنفيذ  حيز  ودخــل   1981 عام  اإقــراره  تم  الــذي  الإن�صان  لحقوق  الأفريقي 

الإن�صان. ويعتبر كل من  لحقوق  الأفريقية  المحكمة  اإلى  تن�صم  لم  ولكنها   ،1986
هذين الميثاقين اتفاقية دولية . 

ولكن بع�س اإعالنات ومواثيق الحقوق لتتمتع �صوى بقيمة �صيا�صية، ومن اأمثلتها: 

الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان ال�صادر عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 

عام 1948، واإعالن القاهرة حول حقوق الإن�صان في الإ�صالم الذي اأقره مجل�س وزراء 

العالمي  الإعــالن  كان  واإن   ،1990 عام  في  الإ�صالمي  العالم  موؤتمر  منظمة  خارجية 

لحقوق الإن�صان قد اأ�صبح ينتمى اإلى قواعد القانون الدولي العرفي. وعلى الم�صتوى 
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�صيا�صية  بقيمة  الق�صاء  لهما  اأقــر  الحقوق  وثائق  من  وثيقتين  م�صر  عرفت  الوطني 

بحتة، هما الميثاق الوطني ال�صادر في عام 1962، وبرنامج 30 مار�س 1968.

الحقوق  ومواثيق  لإعالنات  المختلفة  لالأنواع  القانونية   القيمة  ندر�س  و�صوف 

ومكانتها في تدرج القواعد القانونية في ثالثة مباحث، على الوجه الآتي: 

المبحث الأول:  القيمة الد�صتورية لبع�س اإعالنات ومواثيق الحقوق في فرن�صا.

المبحث الثاني: القيمة القانونية للمواثيق والتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة 

بحقوق الإن�صان.

الوطنية  الحقوق  ومواثيق  اإعالنات  لبع�س  ال�صيا�صية  القيمة  الثالث:  المبحث 

والدولية. 
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المبحث الأول

القيمة الد�صتورية لبع�س

 اإعالنات ومواثيق الحقوق في فرن�صا

يرتبط �صدور اإعالنات ومواثيق الحقوق في الدول المختلفة، عادة، بن�صاأة اأنظمة 

وثائق  في  وال�صيا�صية  الفكرية  فل�صفتها  تقنين  في  الأنظمة  هذه  ورغبة  جديدة  حكم 

اأو ديباجة تن�س على كفالة الحقوق  اأن الد�صاتير تت�صمن، عادة، مقدمة  ر�صمية، كما 

النظام  عليها  يقوم  التي  الأهمية  ذات  الأ�ص�س  بع�س  اإلى  بالإ�صافة  العامة  والحريات 

ال�صيا�صي. 

ومن اأمثلة هذه الإعالنات والمواثيق في فرن�صا: اإعالن حقوق الإن�صان والمواطن 

تم  التي  التاأ�صي�صية  الجمعية  عن   1789 عــام  من  اأغ�صط�س   26 بتاريخ  �صدر  الــذي 

اإلى الآن،  ت�صكيلها عقب قيام الثورة في هذا العام ذاته، ومــازال  هذا الإعالن �صاريا 

والميثاق الذي يكفل حقوق وحريات الأفراد في مواجهة الدولة، الذي اأ�صدره الملك 

1814 في �صورة منحة، عقب �صقوط  يونيو من عام   4 بتاريخ  الثامن ع�صر  لوي�س 

البرلمان  اأقره  الذي  المماثل  والميثاق  الملكي،  النظام  وعودة  بونابرت  نابليون  حكم 

العام،  التي حدثت في هذا  الثورية  الموجة  1830، بعد  اأغ�صط�س من عام    4 بتاريخ 

عليه  فوافق  الفرن�صية   الملكية  العائلة  اإلــى  ينتمى  الــذي  فيليب  لوي�س  على  وعر�صه 

واأق�صم على الإلتزام باأحكامه، وبناء عليه قرر البرلمان اإعالنه ملكا على فرن�صا. وفي 

من  فبراير   28 بتاريخ  البيئة  حماية  ميثاق  الفرن�صي  البرلمان  اأ�صدر  الحديثة  الفترة 

عام 2005، بالأغلبية الخا�صة  الالزمة لتعديل الد�صتور التي تن�س عليه المادة 89 من 

الد�صتور الحالي ال�صادر في عام 1958، وهي اأغلبية ثالثة اأخما�س اأع�صاء مجل�صي 

البرلمان ) الجمعية الوطنية ومجل�س ال�صيوخ (، وتم بناء على ذلك �صم هذا الميثاق اإلى 

ديباجة الد�صتور الحالي.

   وليوجد خالف حول القيمة الد�صتورية للمواثيق الثالثة الم�صار اإليها، فكل من 
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المكفولة  والحريات  الحقوق  ت�صمنت  د�صتورية  وثيقة  يعتبر   1830  ،1814 ميثاق 

لالأفراد وتنظيم ال�صلطات العامة في اإطار النظام الملكي الد�صتوري الذي تبناه هذان 

اإلى  �صمه  تم  فقد   2005 عام  في  اإقــراره  تم  الذي  البيئة  حماية  ميثاق  اأما  الميثاقان. 

ديباجة الد�صتور الحالي ال�صادر في عام 1958، والتي اعترف لها الق�صاء الفرن�صي 

لإعالن  بالن�صبة  اختلف  الأمر  ولكن  ذاتها.  الد�صتور  ن�صو�س  لقيمة  م�صاوية  بقيمة 

القيمة  الفقه ب�صاأن  اآراء  1789، حيث تباينت  حقوق الإن�صان والمواطن ال�صادر عام 

القانونية لهذا الإعالن، بينما اعترف الق�صاء له بقيمة م�صاوية لقيمة الد�صتور. 

و�صوف ندر�س هذه المو�صوعات في ثالثة مطالب، وفقا للترتيب الآتي: 

المطلب الأول: تباين اآراء الفقه ب�صاأن القيمة القانونية لإعالنات الحقوق.

حقوق  ــالن  لإع الد�صتورية  بالقيمة  الفرن�صي  الق�صاء  اإقـــرار  الثاني:  المطلب 

الإن�صان والمواطن. 

المطلب الثالث: الإجماع حول القيمة الد�صتورية للمواثيق الوطنية الفرن�صية.

المطلب الأول

تباين اآراء الفقه ب�صاأن القيمة القانونية لإعالنات الحقوق 

وعالقتها  الحقوق  لإعــالنــات  القانونية  القيمة  بتحديد  الفرن�صي  الفقه  اإهــتــم 

هي  عــادة،  تت�صمن  التي  الد�صاتير  ديباجة  اأو  مقدمة  وبين  بينها  وربــط  بالد�صتور، 

الأخرى، المبادئ العامة التي تبين هوية المجتمع وحقوق وحريات الأفراد الأ�صا�صية، 

ودعائم النظام ال�صيا�صي للدولة. وقد اختلف الفقهاء ب�صاأن القيمة القانونية لإعالنات 

الحقوق وديباجة الد�صاتير، حيث اأنكر جانب من الفقه عليها اأية قيمة قانونية، واعتبر 

اآمال وقيم عليا  التي تت�صمنها مجرد مبادئ فل�صفية و�صيا�صية تعبر عن  المبادئ  اأن 

هذه  تكت�صب  ل  ذلك  على  وبناء  تبناها.  الــذي  ال�صيا�صي  النظام  تحقيقها  اإلــى  ي�صعى 

.
)1(

المبادئ  اأية قيمة قانونية ملزمة ولتتمتع �صوى بقيمة �صيا�صية اأو اأدبية بحتة

(1) Voir: Esmein: Elements de droit constitutionnel , 1927, tome 1 , p. 592.
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الحقوق  اإعالنات  تبنتها  التي  المبادئ  اأن  اعتبر  الفقه  في  ظهر  اآخر  اتجاها  ولكن 

ومقدمات الد�صاتير تحظى بقيمة قانونية اأعلى من قيمة الد�صاتير، باعتبارها مبادئ 

جوهرية نابعة من ال�صمير الإن�صاني ويلتـزم الم�صرع الد�صتوري ذاته بها باعتبارها 

توجيهات اأ�صا�صية  يجب اأن تبني عليها ن�صو�س الد�صتور، فهي اإذن بمثابة د�صتور 

.
)1(

الد�صاتير،  اأي اأنها ت�صمو على قواعد الد�صتور ذاته

وذهب اتجاه ثالث في الفقه اإلى اإ�صباغ قيمة قانونية م�صاوية لقيمة الد�صتور على 

المبادئ الواردة في اإعالنات الحقوق ومقدمات الد�صاتير والتي تت�صمن قواعد قانونية 

محددة، فهي تاأخذ حكم الد�صتور وتحظى بالقيمة ذاتها التي يتمتع بها الد�صتور، اأما 

فاإنها  تحقيقها  اإلى  ال�صيا�صي  النظام  ي�صعى  واأهدافا  عليا  قيما  تت�صمن  التي  المبادئ 

 .
)2(

لتحظى �صوى بقيمة اأدبية اأو �صيا�صية

بقيمة  الد�صاتير  ومقدمات  الحقوق  لإعــالنــات  العــتــراف  اإلــى  رابــع  راأي  واتجه 

قانونية اأدنى من القيمة التي تتمتع بها ن�صو�س الد�صتور.

وا�صتند هذا الراأي اإلى حجة موؤداها اأن الم�صرع الد�صتوري لو كان قد اأراد اإ�صباغ 

قيمة د�صتورية على المبادئ الواردة في اإعالنات الحقوق ومقدمات الد�صاتير لكان قد 

المبادئ تكت�صب قيمة  الد�صتور. وبناء على ذلك فاإن هذا  ن�س عليها �صمن ن�صو�س 

.
) 3(

قانونية  م�صاوية لقيمة القوانين العادية

الحقوق  اإعــالنــات  عــبــارات  بين  يميز  الــذي  الثالث  الـــراأي  اأن  التطور  اأثبت  وقــد    

للنظام  العامة  ــداف  الأه عن  الوثائق  هذه  وا�صعو  بها  يعبر  التي  الد�صتور  وديباجة 

من  باحترامها،  المجتمع  واأفراد  العامة  ال�صلطات  تلتزم  التي  العليا  والقيم  ال�صيا�صي 

)1( أنظــــر: 
Duguit: Traité de droit constitutionnel , 3ème éd. (19273 ,(1928-ème tome , p. 603. 

)2( راجـــــع:
Hamon , et Troper: Droit constitutionnel , 31ème édition , 2009 , LGDJ. p.40. 

)3( تبنى األساتذة Burdeau , Hamon , Troper: هذا الرأي بشأن قيمة إعالنات احلقوق ومقدمات الدساتير بالنسبة للفترة 
السابقة على اجلمهورية اخلامسة, أي قبل عام 1958 في ظل اجلمهورية الثالثة واجلمهورية الرابعة, وقبل أن يعترف القضاء الفرنسي 

بالقيمة الدستورية إلعالنات احلقوق ومقدمات الدساتير. انظر مؤلفهم: 
Droit constitutionnel , édition 1997 , LGDJ , p. 58.
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اأدبية، والمبادئ الواردة في اإعالنات  اأو  ناحية، وهي لتكت�صب �صوى قيمة �صيا�صية 

الحقوق وديباجة الد�صتور والتي تت�صمن قواعد قانونية محددة ب�صاأن حقوق وحريات 

الأفراد واأ�ص�س النظام ال�صيا�صي، من ناحية اأخرى، وبناء على ذلك فاإنها تكت�صب قيمة 

قانونية م�صاوية لقيمة الن�صو�س الد�صتورية باعتبارها جزءًا ليتجّزاأ منها، هو الراأي 

الأ�صوب، وهو التجاه الذي اأيده المجل�س الد�صتوري الفرن�صي، الذي لم يعتمد على 

اإلى طبيعته وجوهره،  الحقوق، واإنما نظر  اأو ميثاق  اإعالن  الذي يطلق على  الم�صمى 

اأخذا بمبداأ  اأن العبرة بالمقا�صد والمعانى ولي�س بالمظاهر والمبانى.

المطلب الثاني

اإقرار الق�صاء الفرن�صي بالقيمة

 الد�صتورية لإعالن حقوق الإن�صان والمواطن 

    اأقر مجل�س الدولة الفرن�صي باأن جهة الإدارة تلتزم في الأعمال ال�صادرة عنها 

اإلى  1789، وا�صتند في ذلك  ال�صادر عام  الإن�صان والمواطن  اإعالن حقوق  باإحترام 

اأن  مقدمة الد�صتور الحالي ال�صادرعام 1958 ت�صمنت اإ�صارة �صريحة لهذا الإعالن 

مما يدل على قوته الإلزامية، ولكن مجل�س الدولة لم يحدد نوع القيمة القانونية لهذا 

الإعالن اأو درجته بين م�صادر القانون. وكان  اأول حكم �صدر عن مجل�س الدولة في 

 ،) اإيكى   ( 1960 في ق�صية �صركة  12 فبراير  بتاريخ  ال�صادر  الحكم  ال�صاأن هو  هذا 

الذي فح�س فيه المجل�س م�صروعية المر�صوم المطعون فيه على هدى من ن�س المادة 

تقرر  والتي   ،1789 عام  في  ال�صادر  والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإعــالن  من  الثامنة 

 .
)1(

مبداأعدم رجعية القوانين الجنائية

)1(  انظـــــر:
Recueil des décisions du conseil d’Etat, 1960, p.101.   

            وانظر تعليقا على هذا احلكم للعميد Vedel في دورية JCP لعام 1960, رقم 1629 مكرر.
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لجميع  الد�صتورية  بالقيمة  �صراحة  اأقر  فقد  الفرن�صي  الد�صتوري  المجل�س  اأما 

اإلى  ا�صتنادا  وذلك   ،1789 عام  ال�صادر  والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإعــالن  ن�صو�س 

الإ�صارة الواردة ب�صاأن هذا الإعالن في مقدمة الد�صتور الحالي ال�صادر عام 1958. 

ويرجع ال�صبب في تبني المجل�س الد�صتوري لالتجاه الذي ي�صبغ قيمة د�صتورية على 

اإعالن حقوق الإن�صان والمواطن اإلى اأن هذا الإعالن يت�صمن الحقوق والحريات العامة 

الأ�صا�صية بينما اقت�صر الد�صتور الحالي على بيان القواعد الخا�صة بتنظيم ال�صلطات 

العامة والعالقات فيما بينها، وخال من ذكر الحقوق والحريات العامة. 

ن�س  د�صتورية  الد�صتوري  المجل�س  فيها  راقــب  التي  الــقــرارات  اأوائــل  من  وكــان 

والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإعالن  في  الــواردة  المبادئ  من  مبداأ  �صوء  على  ت�صريعي 

. وقد ق�صى 
)1(

1982 بخ�صو�س قانون التاأميم 16 يناير  هو القرار ال�صادر بتاريخ 

المجل�س الد�صتوري في هذا القرار بعدم د�صتورية بع�س ن�صو�س قانون التاأميم لأنها 

وذلك  تاأميمها،  تقرر  التي  ال�صركات  في  الأ�صهم  لأ�صحاب  عادل  تعوي�صا  تمنح  لم 

حق  اأن  تقرر  التي  والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإعــالن  من   17 المادة  لن�س  بالمخالفة 

اإذا كان  اإل  اأحد من ملكه  الملكية حق مقد�س ل يجوز الم�صا�س به، ول يجوز حرمان 

ذلك ل�صرورة عامة يقدرها الم�صرع وب�صرط تعوي�صه تعوي�صًا عادًل.

  كما ا�صتند المجل�س الد�صتوري في قرارات اأخرى على المبادئ الواردة في اإعالن 

بين  ومن  القوانين.  د�صتورية  على  للرقابة  ممار�صته  في  والمواطن  الإن�صان  حقوق 

 :
)2(

المبادئ التي طبقها المجل�س

- مبداأ الم�صاواة اأمام القانون: وطبق المجل�س هذا المبداأ على الم�صاواة اأمام الوظائف 

 .
)4(

والم�صاواة اأمام الأعباء العامة
 )3(

العامة،

(1) 6. Décision du conseil constitutionnel en date du 16 janvier 1982 , n. 13281-, Recueil , p. 18    

)2(   راجـــــع:
 BIOY: Droits fondamentaux et libertés publiqes , éd. Montchrestien , 2013 , p. 121. 
(3)  8. Décision du c.c. n. 15382- , en date du 14 janvier 1983. 
(4)  9 . Décision du c. c. n. 370 – 95 , en date du 30 décembre 1995. 
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المجل�س منها: �صرعية  التي طبقها  المبادئ  العادلة: ومن بين  المحاكمة  -  �صمانات 

 .
)3(

، وعدم رجعية الن�صو�س العقابية
)2(

، وقرينة البراءة
)1(

الجرائم والعقوبات

.
)4(

- حرية الراأي والتعبير

.
)5(

- م�صوؤولية الموظفين العموميين عن اأعمالهم

المطلب الثالث

الإجماع ب�صاأن القيمة

 الد�صتورية للمواثيق الوطنية في فرن�صا 

 4 بتاريخ  ال�صادر  الميثاق  لكل من  الد�صتورية  القيمة  الفرن�صي حول  الفقه  اإتفق 

اأقره  الذي  والميثاق  ع�صر،  الثامن  لوي�س  الملك  من  منحة  �صورة  في   ،1814 يونيو 

اللتزام  واأق�صم على  فيليب  لوي�س  1830 ووافق عليه  اأغ�صط�س   4 بتاريخ  البرلمان  

باأحكامه وبناء على ذلك اأعلنه البرلمان ملكا على فرن�صا. ويعتبر هذان الميثاقان من 

الد�صاتير التي عرفتها فرن�صا في الفترة التالية لثورة 1789، والتي كفلت لالأفراد حق 

التي  وال�صيا�صية،  وال�صخ�صية  المدنية  التقليدية:  العامة  والحريات  بالحقوق  التمتع 

 .
)6(

كانت معروفة في هذا الوقت، كما ت�صمنت الأ�ص�س العامة لنظام الحكم

البرلمــــان بمجل�صيه منعقــدًا بهيئــة مــوؤتـــمر  اأقــــره  الذي  البيئة  اأمـــا ميثاق حماية 

الد�صتور  الالزمة لتعديل  الخا�صة  بالأغلبية   ،2005 فبراير   28 بتاريخ   congrès

(1) 10.  Décision du c. c. n. 37796- en date du 6 juillet 1996. 
(2) 11.Décision du c. c. n. 12780- , en date du 20 janvier 1981. 
(3) 12. Décision du c.c. n. 15582- , en date du 30 décembre 1982.
(4) 13. Décision du c.c. n. 467- 2003 , en date du 13 mars 2003. 
(5) 14. Décision du c.c. n. 5382006- , en date du 13 juillet 2006.

)6(  أنظــــر:
- Favoreu , Gaia , Ghevontian , Mestre , Pfersmann , Roux , Scofoni: Droit constitutionnel , 

15ème édition , 2013 , Dalloz , 541. 
- Hamon , Troper: Droit constitutionnel , éd. 2009 , op. cit. p. 365.  
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وفقًا لما تن�س عليه المادة 89 من الد�صتور الحالي ال�صادر عام  1958، وهي اأغلبية 

ثالثة اأخما�س اأع�صاء  الجمعية الوطنية ومجل�س ال�صيوخ، فاإنه يعتبر وثيقة ذات قيمة 

د�صتورية لأنه قد تم اإقراره في �صورة تعديل للد�صتور الحالي، وتم �صمه اإلى ديباجة 

هذا الد�صتور، والتي �صبق للمجل�س الد�صتوري الحكم باأنها تتمتع بقيمة م�صاوية لقيمة 

 .
)1(

الد�صتور ذاته

وقد اأقر كل من  المجل�س الد�صتوري ومجل�س الدولة بالقيمة الد�صتورية للمبادئ 

الحياة  في  الأفــراد  حق  بين  الرتباط  وهي:    ،
)2(

البيئة حماية  ميثاق  عليها  ن�س  التي 

من  البيئة  لوقاية  الالزمة  الو�صائل  جميع  باتخاذ  الإلتزام  البيئة،  �صالمة  في  وحقهم 

الأ�صرار  في  المت�صبب  اإلــزام  البيئى،  والتنوع  الم�صتدامة  التنمية  تحقيق  الأ�صرار، 

 .
)3(

الواقعة على البيئة بتعوي�س كل من اأ�صابه �صرر نتيجة لخطئه

البيئة  حماية  ميثاق  ت�صمنها  التي  المبادئ  اإدراج  عدم  اأن  اإلــى  الإ�صارة  وتجدر 

�صمن ن�صو�س الد�صتور الحالي، و�صمها اإلى ديباجة هذا الد�صتور لتوؤثر على القيمة 

الديباجة   اأو  المقدمة  فيها  بما  الد�صتور  اأجــزاء  جميع  لأن  الميثاق،  لهذا  الد�صتورية 

تتمتع بقيمة واحدة، وفقا لما اإ�صتقر عليه الق�صاء الفرن�صي، فقد اعترفت  جميع جهات 

الق�صاء في فرن�صا ) العادي والإداري والد�صتوري( باأن مقدمة د�صتور 1946، والتي 

اأ�صارت اإليها مقدمة الد�صتور الحالي ال�صادر عام 1958، تتمتع بقيمة قانونية ملزمة، 

اأ�صدرته  حكم  في  فرن�صا،  في  ال�صين  لمحافظة  البتدائية  المحكمة  ا�صتندت  حيث 

بتاريخ 22 يناير 1947، اإلى ن�س وارد في مقدمة د�صتور 1946 يحظر التمييز بين 

اأو المعتقدات، وذلك لكي تق�صي ببطالن �صرط وارد  اأو الدين  الأفراد ب�صبب الجن�س 

الشعبى, وإما  إما االستفتاء  بإحدى طريقتني:  تعديله  1958 يجوز  الصادر عام  احلالي  الفرنسي  الدستور  أن  إلى  )1( جتدر اإلشارة 
موافقة ثالثة أخماس نواب اجلمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على التعديل. راجع املادة 89 من الدستور.

)2( راجـــــــع: 
Décision du c.c. n. 5642008- , en date du 19 juin 2008.
Favoreu, Philipp , Gaia, Ghevontian, Melin-Soucramanien , Roux: Les grandes décisions du 

conseil constitutionnel , 15éd. 2009 , Dalloz , p.828.
Arrêt du conseil d’Etat en date du 3 octobre 2008 , Commune d’Annecy. 
Carpentier: Le juge administratif et la charte de l’environnement , RDP, n.2 ,2009, p.450.   
(3)  Gros: Quel degrée de normativité pour les principes environnemenetaux? RDP, n.2 , 2009, p.425.
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في و�صية من جدة اإلى حفيدتها باأن ل تتزوج من �صخ�س  يهودي الديانة لكي يمكن 

لها ال�صتفادة من الو�صية. وقد اأبطلت المحكمة هذا ال�صرط لتعار�صه مع المبداأ العام 

 .
الذي ن�صت عليه مقدمة د�صتور 1946)1(

واعترف مجل�س الدولة الفرن�صي، هو الآخر، بالقوة الملزمة للمبادئ الواردة في 

مقدمة د�صتور 1946، وب�صرورة احترام الإدارة لها في الأعمال ال�صادرة عنها، دون 

اأول  وكان  الم�صروعية.  م�صادر  بين  الد�صتور  مقدمة  مرتبة  الدولة  مجل�س  يحدد  اأن 

حكم قرر فيه مجل�س الدولة ذلك هو الحكم ال�صادر بتاريخ 7 يوليو 1950 في ق�صية 

1946 يبيح حق  اإلى ن�س وارد في مقدمة د�صتور  المجل�س  ا�صتند فيه  الذي  ديهاين 

الإ�صراب في حدود ال�صوابط التي يقررها الم�صرع لممار�صته.

وكان مو�صوع الدعوى التي �صدر فيها هذا الحكم يتعلق بطلب اإلغاء قرار �صادر 

من مدير مديرية الأمن بتوقيع عقوبة اللوم على رئي�س ق�صم بمديرية الأمن ل�صتراكه 

التي و�صعت بها الحكومة قيودا و�صوابط  التنظيمية  اإ�صراب بالمخالفة للقواعد  في 

الدعوى برف�س  الدولة في مو�صوع  الإ�صراب. وقد حكم مجل�س  على ممار�صة حق 

لحق  المنظمة  الالئحية  القواعد  يخالف  ل  لأنــه  ا�صتنادا  فيه  المطعون  الــقــرار  اإلــغــاء 

الإ�صراب، كما ل ينطوي على اأية مخالفة للمبداأ الوارد في مقدمة د�صتور 1946 ب�صاأن 

 .
)2(

اإباحة الحق في الإ�صراب في حدود ال�صوابط التي يقررها القانون لممار�صته

وقد اأكد مجل�س الدولة الفرن�صي هذا الق�صاء في اأحكام اأخرى قرر فيها التزام جهة 

الإدارة بالمبادئ الواردة في مقدمة د�صتور 1946.

1954 في ق�صية باريل،  28 مايو  ومن بين هذا الأحكام الحكم ال�صادر بتاريخ 

مجل�س  ل�صوؤون  الدولة  �صكرتير  من  ال�صادر  القرار  باإلغاء  المجل�س  فيه  ق�صى  الذي 

الوزراء با�صتبعاد اأ�صماء بع�س الأ�صخا�س من قائمة المر�صحين لاللتحاق بالمدر�صة 

الوطنية لالإدارة ب�صبب معتقداتهم ال�صيا�صية، حيث كانوا من المنتمين للحزب ال�صيوعي 

(1) Voir: Gazette du Palais , 1947 , 1ère Partie , p. 67.  
(2) 20.Voir:  Long , Weil , Braibant , Delvolvé , Genevois: Les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative , 19ème éd. 2013 , Dalloz , n. 61 , p. 399.  
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الفرن�صي. وقد قرر مجل�س الدولة اأن هذا القرار يتعار�س مع المبداأ العام الذي ت�صمنته 

مقدمة د�صتور 1946 ب�صاأن الم�صاواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة وحظر 

 .
)1(

التمييز بينهم ب�صبب الأ�صل اأو الراأي ال�صيا�صي اأو العقيدة

1956 فــــي ق�صيـــــة  11 يـــوليـــو  كمـــا ق�صى مجل�س الدولــــــة الفرن�صي بتـــــاريخ 

Amicale des annamités de Paris باإلغاء قرار وزاري يقيد من ن�صاط اإحدى 
الجمعيات الخا�صة، وا�صتند مجل�س الدولة في ذلك اإلى اأن القرار المطعون فيه يتعار�س 

 .
مع مبداأ حرية الجمعيات الخا�صة الذي ن�صت عليه مقدمة د�صتور 1946)2(

وقد اأيد المجل�س الد�صتوري الفرن�صي هذا التجاه ذاته في قراره ال�صادر بتاريخ 

قانون الجمعيات، وق�صى بعدم د�صتورية عدد من ن�صو�س  ب�صاأن   1971 يوليو   16
فاإنها  ذلك  على  وبناء  الجمعيات،  اإن�صاء  حرية  من  تقيد  اأنها  اإلى  ا�صتنادا  القانون  هذا 

.
تخالف مبداأ د�صتوريا من المبادئ التي ن�صت عليها مقدمة د�صتور 1946)3(

المبادئ التي  اأن  واإذا كان كل من جهة الق�صاء العادي والإداري في فرن�صا قد قرر 

ت�صمنتها مقدمة الد�صتور تتمتع بقيمة قانونية ملزمة، فاإن هاتين الجهتين لم تحددا نوع 

القيمة القانونية لهذه المبادئ ومرتبتها بين م�صادر الم�صروعية. اأما المجل�س الد�صتوري 

قيمة  لها   1946 د�صتور  مقدمة  ت�صمنتها  التي  المبادئ  اأن  على  ق�صاوؤه  ا�صتقر  فقد 

د�صتورية. وبهذه المثابة فانها ملزمة لي�س فقط لجهة الإدارة واإنما كذلك للم�صرع.

وبذلك يكون المجل�س الد�صتوري الفرن�صي قد و�صع من نطاق القواعد والمبادئ 

ذات القيمة الد�صتورية التي يرجع اإليها لكي يفح�س على هدي منها د�صتورية القوانين 

 :
)4(

واللوائح المعرو�صة عليه. وت�صمل هذه القواعد ما يلي

(1) 21.  Long , Weil , Braibant , Delvolvé , Genevois: op. cit. n. 68, p. 458. 
وجتدر اإلشارة إلى أن مجلس الدولة وجه أمرا إلى جهة اإلدارة أثناء تداول هذه القضية أمامه لتزويده بامللفات املتعلقة باألشخاص 
الذين مت استبعادهم من قائمة املرشحني لاللتحاق باملدرسة الوطنية لإلدارة مع حتديد سبب استبعادهم, وملا لم ترد عليه جهة اإلدارة 

فقد اعتبر هذا مبثابة قرينة تؤكد حجة املدعني في أن استبعادهم مت بسبب معتقداتهم. 
(2) Recueil des décisions du c. d’Etat , 1956 , p. 317. 
(3) Recueil des décisions du c.c. 1971, p.29 , AJDA , 1971, p. 537, note Rivero. 
(4) Drago: Contentieux constitutionnel français , 3ème éd. PUF , 2011 , p. 243.
 -Verpeaux ,  De Montalivet , Roblot-Troizier , Vidal-Naquet: Droit constitutionnel. Les grandes 

décisions de la jurisprudence , 2011, PUF, p.234.
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.1958 عام  ال�صادر  الحالي  الد�صتور   -  1

ال�صادر عام 1946. الد�صتورال�صابق  مقدمة   -  2

التاأ�صي�صية عام 1789. الجمعية  عن  ال�صادر  والمواطن  الإن�صان  حقوق  اإعالن   -  3

الحالي. للع�صر  ال�صرورية  والجتماعية  القت�صادية  المبادئ   -  4

في  الجمهورية  اإعــالن  بعد  ال�صادرة  القوانين  تبنتها  التي  الأ�صا�صية  المبادئ   -  5

فرن�صا في ظل الجمهوريات الأولى والثانية والثالثة )منذ عام 1792 واإلى ماقبل 

بداية الجمهورية الرابعة عام 1946(.

اأن  بدورها  اأقــرت  م�صر  في  العليا  الد�صتورية  المحكمة  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

لقيمة  م�صاوية  بقيمة  تتمتع  الديباجة  اأو  الد�صتور  مقدمة  تت�صمنها  التي  المبادئ 

ن�صو�س الد�صتور ذاتها، وق�صت بناء على ذلك، في حكمها ال�صادر بتاريخ 20 يونيو 

1994، باأن مقدمة الد�صتور تعتبر جزءا متمما منه، واأن الم�صرع يلتزم فيما ي�صدره 
الد�صتور،  ن�صو�س  �صلب  في  الـــواردة  القواعد  باحترام  فقط  لي�س  ت�صريعات  من 

ق�صت  لذلك  وتطبيقا  الد�صتور.  مقدمة  ت�صمنتها  التي  المبادئ  باحترام  كذلك  واإنما 

المحكمة بعدم د�صتورية المادة الأولى من القانون رقم 1 ل�صنة 1991 ب�صاأن التاأمين 

الجتماعي ا�صتنادا على اأنها قد حرمت فئة من الموؤمن عليهم من المزايا التاأمينية التي 

التي تق�صي بحماية  الد�صتور  ال�صابق، وذلك بالمخالفة لن�صو�س  القانون  كفلها لهم 

التاأمين الجتماعي، وبالمخالفة كذلك لما قررته مقدمة الد�صتور من �صرورة حماية 

كرامة الفرد.

وقد جاء في حيثيات هذا الحكم: » اإن الد�صتور واإن فو�س ال�صلطة الت�صريعية في تقرير 

قواعد منح المعا�س، اإل اأنه من المقرر –على ما جرى عليه ق�صاء هذه المحكمة- اأن الحق 

التي تقرر عليها  الجهة  على  اإلتزاما  ينه�س  ا�صتحقاقه– فاإنه  اأ�صل  توافر  في المعا�س–اإذا 

مترتبا في ذمتها بقوة القانون. واإذا كان الد�صتور قد خط خطوة اأبعد في اتجاه دعم التاأمين 

الجتماعي حين ناط بالدولة في مادته ال�صابعة ع�صرة تقرير معا�س يواجه به المواطنون 
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بطالتهم اأو عجزهم عن العمل اأو �صيخوختهم، فذلك لأن مظلة التاأمين الجتماعي هي التي 

الجتماعي  الت�صامن  موجبات  ويرعى  غده  في  المواطن  يوؤمن  اأف�صل  واقعا  بمداها  تكفل 

اأن  ذلك  يوؤيد  الد�صتور.  من  ال�صابعة  المادة  به  تق�صي  ما  على  المجتمع  عليها  يقوم  التي 

الحقوق التي يكفلها نظام التاأمين الجتماعي ب�صوره المختلفة ل يقت�صر اأثرها على �صمان 

ما يعين اأ�صرة الموؤمن عليه على مواجهة التزاماتها الحيوية، ولكنها في الوقت ذاته مفتر�س 

اأولي و�صرط مبدئي لإ�صهام الموؤمن عليه في الحياة العامة والهتمام بو�صائل النهو�س بها 

ومراقبة كيفية ت�صريف �صوؤونها، متحررا في ذلك من عثرات النهو�س بم�صوؤوليته هذه، 

وهو ما يتحقق بوجه خا�س اإذا ما نزل الم�صرع باحتياجاته عن حدودها الدنيا التي ل يجوز 

التفريط فيها على ما قررته ديباجة د�صتور جمهورية م�صر العربية التي تعتبر مدخال اإليه، 

.Bloc de  constitutionnalité وتكون مع الأحكام التي ينتظمها كال غير منق�صم

هذه الديباجة – التي ت�صميها بع�س الد�صاتير العربية بالتوطئة دللة على ات�صالها      

بالد�صتور واندماجها في اأحكامه – توؤكد اأن مكانه الوطن وهيبته وقوته هي انعكا�س 

هداه  الذي  ال�صعاع  هي  الإن�صانية  وطبيعته  عزته  واأن  وكرامته،  وعمله  الفرد  لقيمة 

 .
)1(

ووجهه اإلى التطور الهائل الذي قطعته الب�صرية في اتجاهها نحو مثلها الأعلى«

التي  المبادئ  اأن   الكّتاب من  اإليه بع�س  وفيما يتعلق بالكويت فاإننا نوؤيد ماذهب 

التي  ذاتها  الد�صتورية  القيمة  لها   1962 عــام  ال�صادر  الد�صتور  مقدمة  في  وردت 

الديمقراطي، والحرية  بالحكم  المتعلقة  المبادئ  الد�صتور. وهي  بها ن�صو�س  تتمتع 

 .
)2(

ال�صيا�صية، والم�صاواة، والعدالة الجتماعية، وكرامة الفرد

وننتقل الآن اإلى درا�صة القيمة القانونية للمواثيق والتفاقيات الإقليمية والدولية 

المتعلقة بحقوق الإن�صان. وهذا هو مو�صوع المبحث الثاني. 

)1( صدر هذا احلكم في القضية رقم 34 لسنة 13 القضائية, اجلريدة الرسمية العدد رقم 27 بتاريخ 7 يوليو 1994. 
)2( أنظر كتاب الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية للدكتور محمد املقاطع, الطبعة الثانية, مطبوعات كلية 

القانون الكويتية العاملية, 2012, ص 33. 
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المبحث الثاني

القيمة القانونية للمواثيق والتفاقيات

 الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإن�صان

المتعلقة  الرئي�صية  الدولية  التفاقيات  اإلى  الدرا�صة  محل  الثالث  الدول  ان�صمت 

اإلى  ان�صمت فرن�صا  الأوربية  الدول  بين  الإقليمي  الم�صتوى  الإن�صان. وعلى  بحقوق 

جميع التفاقيات الأوربية المتعلقة بحقوق الإن�صان، وعلى راأ�صها التفاقية الأوربية 

لحقوق الإن�صان. وعلى الم�صتوى الإقليمي العربي وافقت كل من الكويت وم�صر على 

م�صتوى  وعلى  الآن.  اإلى  عليه  ت�صدقا  لم  ولكنهما  الإن�صان،  لحقوق  العربي  الميثاق 

القارة الأفريقية وافقت م�صر على الميثاق الأفريقي لحقوق الإن�صان و�صدقت عليه، 

ولكنها لم تن�صم اإلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإن�صان. ويعتبر كل واحد من هذين 

الميثاقين معاهدة دولية.

ويثور ال�صوؤال عن القيمة القانونية لهذه التفاقيات والمواثيق الدولية وترتيبها بين 

م�صادر القانون في الدول محل الدرا�صة. ولالإجابة على هذا ال�صوؤال نبين اأنه يوجد تباين 

من  والم�صري  الكويتي  والقانونين  جانب،  من  الفرن�صي،  القانون  بين  ال�صاأن  هذا  في 

جانب اآخر. ففي فرن�صا تتمتع المعاهدات الدولية بقيمة قانونية ت�صمو على الت�صريعات 

العربية هذه  الدول  الد�صتور. وقد طبقت بع�س  العادية ولكنها تقل في قوتها عن قوة 

القاعدة، هي لبنان وتون�س والمغرب والجزائر. اأما في الكويت وم�صر فاإن المعاهدات 

تكت�صب قيمة قانونية م�صاوية للقيمة التي تتمتع بها الت�صريعات العادية.  

و�صوف ندر�س هذه الم�صائل في مطلبين، على النحو الآتي: 

حقوق  ب�صاأن  والدولية  الإقليمية  لالتفاقيات  القانونية  القيمة  الأول:  المطلب 

الإن�صان في فرن�صا. 

المطلب الثاني: القيمة القانونية للمواثيق والتفاقيات الإقليمية والدولية ب�صاأن 

حقوق الإن�صان في الكويت وم�صر ـ 
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المطلب الأول

القيمة القانونية لتفاقيات حقوق الإن�صان في فرن�صا

اأدى ان�صمام فرن�صا اإلى معاهدات الوحدة الأوربية التي تم اإبرام اأول واحدة منها 

عام 1957 اإلى اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة من اأجل تقريب اأنظمة وقوانين الدول 

الأوربية من بع�صها. وكان من بين هذه الإجراءات اإعمال مبداأ �صمو القانون الدولي 

على القانون الداخلي. وتطبيقا لذلك ن�صت المادة الخام�صة والخم�صون من الد�صتور 

1958 على اأن جميع المعاهدات الدولية تكت�صب، بعد  الفرن�صي الحالي ال�صادر عام 

الموافقة عليها بوا�صطة ال�صلطة المخت�صة ون�صرها في الجريدة الر�صمية، قيمة قانونية 

اأعلى من القوانين، ب�صرط المعاملة بالمثل، اأي ب�صرط اعتبارها كذلك في الدول الأخرى 

الموقعة عليها. ومن اأجل تجنب الت�صديق على اأية معاهدة دولية تنطوي على مخالفة 

الجمهورية  رئي�س  من  لكل  الد�صتور  من  والخم�صون  الرابعة  المادة  منحت  للد�صتور 

ورئي�س الوزراء ورئي�س الجمعية الوطنية ورئي�س مجل�س ال�صيوخ وعدد ليقل عن 60 

نائبا من نواب هذين المجل�صين الحق في عر�س اأية معاهدة قبل الت�صديق عليها على 

المجل�س الد�صتوري لفح�س مدى اإتفاقها مع الد�صتور. وفي حالة �صدور قرار من هذا 

المجل�س بوجود تعار�س بين اأحد ن�صو�س المعاهدة ون�س الد�صتور ليجوز الت�صديق 

 .
)1(

على المعاهدة اإل اإذا تم تعديل ن�س الد�صتور الذي يتعار�س معه ن�س المعاهدة

الفرن�صي ب�صاأن �صمو  الد�صتور  الذي ت�صمنه  الن�س ال�صريح  الرغم من  وعلى 

الق�صاء  العادي وجهة  الق�صاء  الت�صريع فقد حدث خالف بين جهة  المعاهدة على 

جهة  من  الأ�صبق  هي  العادي  الق�صاء  جهة  وكانت  المو�صوع،  هذا  حول  الإداري 

الق�صاء الإداري في تطبيق مبداأ �صمو المعاهدة على الت�صريع. ففي الحكم ال�صادر 

الفرن�صية في ق�صية �صركة جاك فابر  النق�س  1975 عن محكمة  24 مايو  بتاريخ 

)1( حدث في الواقع العملى تعارض بني بعض نصوص املعاهدات األوربية والدستور الفرنسي. وملا صدر من املجلس الدستوري 
قرار بوجود تعارض بني املعاهدة والدستور مت تعديل الدستور لكى يزول التعارض بينه وبني املعاهدة. أنظر حول هذا املوضوع 

كتاب القرارات الكبرى للمجلس الدستوري لألساتذة:
Favoreu, Philipp , Gaia , Ghevontian ,   Melin-Soucramanien , Roux , op cit. p. 746 .
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التطبيق،  في  الت�صريع  على  الأولوية  لها  المعاهدة  اأن  المحكمة  اأكــدت  البن  لإنتاج 

المعاهدة،  اإقـــرار  تاريخ  على  لحــق  تاريخ  في  �صدر  قد  الت�صريع  كــان  ولــو  حتى 

وذلك ا�صتنادا لعموم ن�س المادة 55 من الد�صتور الذي ق�صى ب�صمو المعاهدة على 

 .
)1(

الت�صريع ب�صكل مطلق

اأما مجل�س الدولة الفرن�صي فقد كان، في بداية الأمر، اإذا وجد تعار�صا بين ن�س 

على  منهما  الالحق  الن�س  يغلب  الت�صريعات،  اأحد  في  وارد  ون�س  معاهدة  في  وارد 

، وا�صتمر هذا الأمر حتى عام 1989 حيث غير المجل�س اتجاهه واأ�صبح يغلب 
)2(

الآخر

المعاهدة في جميع الأحوال على الت�صريع، حتى في الحالة التي يكون فيها الت�صريع 

لحقا على المعاهدة. وكان اأول حكم تبنى فيه المجل�س هذا التجاه هو حكم نيكولو 

الحكم  المجل�س في هذا  1989. وقد ق�صى  اأكتوبر   20 بتاريخ  المجل�س  ال�صادر عن 

باأن القانون ال�صادر بتاريخ 7 يوليو 1977 ب�صاأن انتخاب ممثلي فرن�صا في البرلمان 

الأوربي ل يتعار�س مع معاهدة ال�صوق الأوروبية الم�صتركة التي تم اإبرامها في 25 

الت�صريع  على  المعاهدة  ب�صمو  اأقر  قد  الدولة  مجل�س  يكون  وبذلك   .
)3(1957 مار�س 

حتى في الحالة التي يكون فيها الت�صريع لحقا عليها. 

تطبيق  ا�صتبعاد  على  الفرن�صي  الدولة  مجل�س  اأحكام  تواترت  الحين  ذلك  ومنذ 

�صواء  معاهدة،  مع  يتعار�س  الت�صريع  هذا  كان  اإذا  اأمامه  القائم  النزاع  على  الت�صريع 

كانت هذه المعاهدة �صابقة على �صدور الت�صريع اأم لحقة عليه. ومن ذلك حكم مجل�س 

للجمعيات  الوطني  التحاد  ق�صية  في   1990 دي�صمبر   21 بتاريخ  ال�صادر  الدولة 

العائلية الكاثوليكية، الذي ق�صى فيه المجل�س باأن القوانين الخا�صة باإباحة الإجها�س 

على  ال�صابقة  الإن�صان،  لحقوق  الأوربية  التفاقية  من  الثانية  المادة  مع  تتعار�س  ل 

 .
)4(

�صدور هذه القوانين، والتي تن�س على حماية حق الإن�صان في الحياة

)1( راجع نص هذا احلكم في مجلة AJDA  لعام 1975, ص 567. 
)2( انظر حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1 مارس 1968, في قضية النقابة العامة لصناع املعجنات في فرنسا,  مجموعة أحكام مجلس 

الدولة    Recueil des décisions du conseil d’Etat  ص 149, املنشور كذلك في مجلة AJDA , 1968, ص 235.
(3)  Recueil des décisions du conseil d’Etat , 1989, p. 190. Voir aussi: AJDA , 1989 , p. 756. 
(4) Recueil des décisions du conseil d’Etat , 1990 ,p. 368. V. aussi: AJDA, 1991 , p. 157. 
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 1995 مايو   5 بتاريخ  الفرن�صي  الدولة  مجل�س  حكم  اأي�صا  ذلك  تطبيقات  ومن 

ت�صريعية  قيمة  الم�صرع  عليها  اأ�صبغ  اإداريــة  من�صورات  م�صروعية  بعدم  ق�صى  الذي 

.
)1(

بالمخالفة لتفاقية روما ب�صاأن الوحدة الأوربية

وقد و�صع الق�صاء الإداري الفرن�صي في تطبيق مبداأ �صمو المعاهدة على الت�صريع 

واعتبر اأن اللوائح والتوجيهات ال�صادرة عن المجل�س الأوربي وعن لجنة المجموعة 

الدول  عن  ال�صادرة  الإداريـــة  والأعــمــال  القوانين  على  الأخــرى  هي  ت�صمو  الأوربــيــة 

الأع�صاء في المجموعة الأوربية، ومن بينها فرن�صا، وتطبيقا لذلك فقد ق�صى مجل�س 

Boisdet باإلغاء قرار اإداري  1990 في ق�صية  24 �صبتمبر  الدولة الفرن�صي بتاريخ 

المجل�س  عن  �صادرة  لالئحة  بالمخالفة   1980 عام  �صدر  قانون  اإلــى  ا�صتند  فــردي 

 .
الأوربي عام 1972)2(

1992 في ق�صية ال�صركة  28 فبراير  كما ق�صى مجل�س الدولة الفرن�صي بتاريخ 

الدولية ل�صجائر روثمان باإلغاء عدد من القرارات الإدارية التي �صدرت بال�صتناد اإلى 

مع  يتعار�س  بما  التبغ  منتجات  اأ�صعار  بتحديد  الفرن�صية  الحكومة  اأ�صدرتها  لئحة 

 .
)3(

التوجيهات ال�صادرة عن المجل�س الأوربي ولجنة المجموعة الأوربية

ولم ي�صدر عن المجل�س الد�صتوري الفرن�صي اأي قرار ب�صاأن �صمو المعاهدة على 

الت�صريع. وهذا اأمر طبيعي، لأن المجل�س الد�صتوري يخت�س برقابة د�صتورية القوانين 

ول  الد�صتورية،  والمبادئ  الن�صو�س  �صوء  على  اللوائح  اأنواع  وبع�س  والمعاهدات 

�صاأن له باإيجاد حل للتعار�س بين المعاهدة والت�صريع، فهذا الأمر يدخل في اخت�صا�س 

الق�صاء العادي والق�صاء الإداري اللذين يغلب كل منهما القاعدة القانونية الأعلي على 

القاعدة الأدنى منهما عند التعار�س بينهما. اأما في العالقة بين المعاهدات والد�صتور 

تدرج  في  الأعلى  الم�صدر  هي  الد�صتور  ن�صو�س  اأن  الد�صتوري  المجل�س  قرر  فقد 

القواعد القانونية في الدولة وبناء على ذلك فاإنها ت�صمو على جميع القواعد القانونية 

)1( صدر هذا احلكم في قضية شركة DER،    Recueil des décisions du conseil d’Etat، 1995, ص 192. 
(2) Recuei des décisions du conseil d’Etat , 1990 , p. 250. V. aussi: AJDA , 1990 , p. 863.
(3) Recueil des décisions du conseil d’Etat , 1992 , p. 80. V. aussi: AJDA, 1992 , p. 210.   
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.
)1(

الأخرى بما فيها ن�صو�س المعاهدات

ق�صر  الذي  الوطني  الت�صريع  على  المعاهدة  �صمو  مبداأ  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

الدولية  المعاهدات  بين  العالقة  على  تطبيقه  نطاق  الفرن�صي  الد�صتوري  المجل�س 

اأوربية اأخرى من مجال انطباقه وطبقته حتى  والت�صريعات الوطنية قد و�صعت دول 

في العالقة بين المعاهدة وجميع القوانين الوطنية، بما فيها الد�صتور ذاته، فقد ق�صت 

عام  من  اأكتوبر   12 بتاريخ  �صدر  حديث  حكم  في  ال�صوي�صرية  الفيدرالية  المحكمة 

يحمى  الذي  الإن�صان  لحقوق  الأوربية  التفاقية  من  الثامنة  المادة  ن�س  باأن   2012
حق الأجنبى المقيم في الدولة في وجود اأ�صرته معه ي�صمو على الن�س الذي اأ�صيف 

للد�صتور ال�صوي�صري بمقت�صى ال�صتفتاء الذي تم بتاريخ 28 نوفمبر 2010 والذي 

الإتجار  جريمة  في  باإدانته  ق�صائى  حكم  ي�صدر  الذي  الأجنبى  اإقامة  باإلغاء  يق�صى 

اإقليم �صوي�صرا خطر على الأمن  اأو يكون في ا�صتمرار وجوده على  بالمواد المخدرة 

العام، واإبعاده عن �صوي�صرا مع عدم الت�صريح له بالعودة مرة ثانية اإل بعد مدة حدها 

للمرة  الإدانــة  حالة  وفي  عاما،  ع�صر  خم�صة  الأق�صى  وحدها  �صنوات  خم�س  الأدنــى 

الثانية لي�صرح له بالعودة اإلى  �صوي�صرا اإل بعد ع�صرين عاما.

وقد قررت المحكمة الفيدرالية ال�صوي�صرية في الحكم الم�صار اإليه اأن التفاقيات 

جميع  على  التطبيق  في  الأولوية  لها  الدولة  اأبرمتها  التي  الإن�صان  بحقوق  المتعلقة 

القوانين الداخلية في �صوي�صرا بما فيها ن�صو�س الد�صتور ذاته. وتطبيقا لذلك ق�صت 

اعتداء على  يت�صمن  اأ�صرته   �صوي�صرا  ومعه  المقيم في  الأجنبى  اإبعاد  باأن  المحكمة 

حقه في اإحترام حياته الخا�صة والعائلية بما يتعار�س مع ن�صو�س التفاقية الأوربية 

الطفل  حقوق  واتفاقية  وال�صيا�صية  المدنية  للحقوق  الدولي  والعهد  الإن�صان  لحقوق 

27 من  المادة  اإلى  الفيدرالية كذلك  التي �صدقت عليها �صوي�صرا. وا�صتندت المحكمة 

اتفاقية فيينا ب�صاأن قانون المعاهدات التي تحظر على الدولة التذرع بقوانينها الداخلية 

(1) Décision du c. c. n. 5052004- , en date du 19 novembre 2004. Voir sur la suprématie de la 
constitution sur les traités: Verpeaux, de Montalivet , Roblot- Troizier , Vidal- Naquet: Le 
droit constitutionnel , op cit. p. 271.    
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                        .
)1(

لكى تتهرب من الوفاء باإلتزاماتها الدولية التي وقعت عليها

وقد طبقت بع�س الدول العربية مبداأ �صمو المعاهدة على الت�صريعات الوطنية، هي 

اأ�صول  قانون  الثانية من  المادة  لبنان تن�س  لبنان وتون�س والمغرب والجزائر. ففي 

المحاكمات المدنية ال�صادر عام 1982 على اإلزام المحاكم بتغليب ن�صو�س المعاهدات 

الدولية التي اأبرمتها الدولة اللبنانية وتم الت�صديق عليها ون�صرها بالطريق القانونى 

على ن�صو�س الت�صريعات الوطنية.

وتن�س المادة الثانية والثالثون من الد�صتور التون�صى ال�صادر عام 1959، والذي 

كان مطبقا قبل ثورة 2011 ويتم في الوقت الحالي اإقرار د�صتور اآخر بدل منه، على 

اأن المعاهدات الم�صادق عليها ب�صفة قانونية اأقوى نفوذا من القوانين �صريطة تطبيقها 

من الطرف الآخر. 

وتن�س المادة 132 من الد�صتور الجزائرى ال�صادر عام 1996 على اأن المعاهدات 

التي ي�صادق عليها رئي�س الجمهورية، ح�صب ال�صروط المن�صو�س عليها في الد�صتور، 

ت�صمو على القانون.

�صعبى  اإ�صتفتاء  في  عليه  الموافقة  تمت  الذي  المغربى  الد�صتور  ديباجة  وتن�س  

بتاريخ الأول من يوليو 2011، على التزام الدولة بحقوق الإن�صان كما هي متعارف 

عليها دوليا،  وعلى �صمو التفاقيات الدولية التي �صادق عليها المغرب على الت�صريعات 

الوطنية، مع اإلتزام الدولة بالعمل على مواءمة هذه الت�صريعات مع التفاقيات الدولية 

جزء  باأنها  �صريحا  ن�صا  الد�صتور  ديباجة  ت�صمنت  كما  المغرب.  عليها  �صادق  التي 

ليتجزاأ من الد�صتور.

(1) Voir: Hottelier: Chroniques de la jurisprudence du tribunal fédéral Suisse , Annuaire 
international de justice constitutionnelle , Economica , Marseille , 2012 , p. 927.
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المطلب الثاني

القيمة القانونية للمواثيق والتفاقيات

 الإقليميــة والدولية فــي الكويت وم�صــر

بحقوق  المتعلقة  الرئي�صية  الدولية  التفاقيات  اإلــى  وم�صر  الكويت  ان�صمت 

الإن�صان، ومن اأهمها: العهد الدولي للحقوق المدنية وال�صيا�صية لعام 1966، والعهد 

الدولي للحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية الق�صاء على 

 ،1991 لعام  الطفل  حقوق  واتفاقية   ،1994 لعام  المراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 

التعذيب  مناه�صة  واتفاقية  العن�صري،  التمييز  �صور  جميع  على  الق�صاء  واتفاقية 

وغيره من �صور المعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو غير الإن�صانية اأو المهينة، واتفاقيات 

جنيف ب�صاأن ح�صن معاملة الجرحى والم�صابين واأ�صرى الحرب، ومنع اإبادة الجن�س 

الب�صرى، وحماية المدنيين في وقت الحرب.

 ،
)1(

التفاقيات هــذه  اأهــم  عليها  ن�صت  التي  والحريات  الحقوق  يلي  فيما  ونبين 

والميثاق  العربية،  الجامعة  اأقرته  الذي  الإن�صان  لحقوق  العربي  الميثاق  نعر�س  ثم 

اإليه م�صر، وبعد ذلك نحدد مكانة المواثيق  الأفريقي لحقوق الإن�صان الذي ان�صمت 

والتفاقيات الإقليمية والدولية بين م�صادر القانون في الكويت وم�صر. 

اأول: اأمثلة لتفاقيات حقوق الإن�صان التي ان�صمت لها الكويت وم�صر:

للحقوق  الدولي  العهد  من  كل  ت�صمنها  التي  والحريات  الحقوق  يلي  فيما  نبين 

والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدولي  والعهد  وال�صيا�صية،  المدنية 

واتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة، واتفاقية حقوق الطفل.

)1( راجع بشأن االتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان التي انضمت إليها الكويت:
- Prof. Badria Al-Awadhi: Human rights in international law and Islamic perspectives, published 

by KILAW , 2012 , p. 437.
      وراجع بشأن اتفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها مصر: حقوق اإلنسان في مصر,  موقع الهيئة العامة لالستعالمات على 

www.sis.gov.eg  :شبكة اإلنترنت
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- العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�صيا�صية:

 1966/12/1 بــتــاريــخ  العهد  هــذا  المتحدة  لــالأمــم  الــعــامــة  الجمعية  اأ�ــصــدرت 

النفاذ  في  وبــداأ  عليه،  والت�صديق  عليه  للتوقيع  فيها  الأع�صاء  الــدول  على  وعر�صته  

ت�صمن  وقــد  ملزمة.  دولية  اتفاقية  اأو  معاهدة  يعتبر  وهــو   .1976/3/23 بتاريخ 

العالن  قررها  التي  العامة  والحريات  الحقوق  معظم  على  الن�س  الدولي  العهد  هذا 

العالمي لحقوق الإن�صان ال�صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة عام 1948، كما 

ن�س على ال�صمانات التي اأحاط العالن العالمي لحقوق الإن�صان الحقوق والحريات 

العامة بها. واأ�صاف هذا العهد الدولي بع�س الحقوق والحريات العامة لم يكن العالن 

ت�صمنها  التي  العامة  والحريات  الحقوق  اأمثلة  فمن  عليها.  ن�س  قد  ال�صابق  العالمي 

العهد الدولي، والتي كان العالن العالمي قد ن�س عليها من قبل: الحق في ال�صخ�صية 

القانونية، الحق في الحياة و�صالمة الج�صد، منع التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة 

اإلى  منه  اأو  الوطن  داخــل  ذلك  كان  �صواء  التنقل،  حرية  العادلة،  المحاكمة  بالكرامة، 

حرية  الــراأي،  حرية  العقيدة،  حرية  الفكر،  حرية  الوطن،  اإلى  الخارج  من  اأو  الخارج 

التي ن�س  ال�صمانات  اأما  ال�صيا�صية.  الحرية  النقابات،  الجتماع والجمعيات، وحرية 

عليها العهد الدولي من اأجل تحقيق حماية فعلية للحقوق والحريات في الواقع العملي 

الحريات  تنظيم  �صالحية  ق�صر  التقا�صي،  في  الحق  التمييز،  وعدم  الم�صاواة  فهي: 

في  التو�صع  بعدم  ال�صلطة  هذه  اإلــزام  مع  الت�صريعية  ال�صلطة  على  العامة  والحقوق 

تقييد هذه الحقوق والحريات والقت�صار على الحد الأدنى من القيود الالزمة لتحقيق 

الم�صلحة العامة ومراعاة مقت�صيات النظام العام.

ومن بين الحقوق والحريات الجديدة التي ن�س عليها العهد الدولي للحقوق المدنية 

حق  بنف�صها،  م�صيرها  تقرير  في  ال�صعوب  حق  �صريحة:  بن�صو�س  وال�صيا�صية 

ال�صعوب في الت�صرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، احترام حقوق الأقليات 

الدينية والعرقية واللغوية واأهمها حق التمتع بثقافاتها الخا�صة والمجاهرة بعقائدها 

الأقليات  حقوق  باحترام  اللتزام  اأن  يالحظ  كان  واإن  لغاتها.  وا�صتخدام  ودياناتها 

على  الأفــراد  بين  التمييز  جــواز  وعــدم  الوا�صع  بالمعنى  الم�صاواة  مبداأ  �صمن  يدخل 
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اأ�صا�س الأ�صل اأو اللغة اأو الثقافة اأو النتماء العرقي اأو العقيدة، والذي �صبق لالإعالن 

العالمي لحقوق الإن�صان الن�س عليه.

يلزم  ن�صًا  ت�صمن  وال�صيا�صية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  اأن  بالذكر  وجدير 

الإداريــة  والإجـــراءات  التدابير  وتتخذ  الت�صريعات  ت�صدر  بــاأن  عليه  الموقعة  الــدول 

والق�صائية التي تكفل اإعمال الحقوق والحريات التي ن�س عليها هذا العهد الدولي في 

الواقع العملي، وذلك ا�صتنادًا اإلى الطبيعة القانونية الملزمة لهذا العهد باعتباره معاهدة 

اأو اتفاقية دولية، ولي�س مجرد اإعالن �صيا�صي له قيمة اأدبية اأو معنوية.

- العهد الدولي للحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية:

 16 بتاريخ  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  من  بقرار  الدولي  العهد  هــذا  �صدر 

عليه.  الــدول  ت�صديق  بعد   ،1976 يناير   3 بتاريخ  النفاذ  في  وبــداأ   ،1966 دي�صمبر 

اأعاد هذا  اأو معاهدة دولية ملزمة. وقد  اتفاقية  الآخر،  الدولي، هو  العهد  ويعتبر هذا 

حقوق  اإعــالن  كان  التي  والحريات  الحقوق  من  كبير  عدد  على  التاأكيد  الدولي  العهد 

الإن�صان ال�صادر عام 1948 قد ن�س عليها، مع اإعطاء اأهمية كبيرة للحقوق والحريات 

ذات الطابع القت�صادي والجتماعي، مثل: الحق في العمل، الحرية النقابية، الحق في 

المجتمع  الرعاية الجتماعية، حق جميع فئات  الأ�صرة في  ال�صمان الجتماعي، حق 

الرعاية  في  الحق  والم�صكن،  والك�صاء  الغذاء  لها  ي�صمن  كاف  معي�صي  م�صتوى  في 

ب�صاأن  خا�صًا  ن�صًا  الدولي  العهد  هذا  ت�صمن  كما  والثقافة،  التعليم  حرية  ال�صحية، 

حقوقهم،  حماية  اأجل  من  الإ�صراب  في  المختلفة  القطاعات  في  العاملين  حق  حماية 

مع كفالة حق الدولة في فر�س قيود و�صوابط على ممار�صة بع�س الفئات للحق في 

الإ�صراب من اأجل حماية النظام العام، مثل قوات الأمن وال�صرطة وموظفي الإدارات 

الحكومية.

ممار�صتهم  في  الأفــراد  والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدولي  العهد  واأحــاط 

لهذه الحقوق بال�صمانات الأ�صا�صية التي قررتها المواثيق الم�صار اإلهيا من قبل، وهي: 

الت�صريعية مع وجوب  ال�صلطة  العامة على  الحقوق والحريات  تقييد  ق�صر �صالحية 
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الأ�صا�صية  العام والم�صالح  النظام  ال�صروري لحماية  الأدنى  الحد  القيود في  ح�صر 

للمجتمع، حق جميع الأفراد في اللجوء للق�صاء للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، مبداأ 

الم�صاواة وعدم جواز التمييز بين النا�س.

والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدولي  العهد  اأن  اإلــى  كذلك  الإ�صارة  وتجدر 

والثقافية األزم الدول التي ان�صمت اإليه باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية 

العهد  هذا  كفلها  التي  والحريات  الحقوق  ال�صلطات  جميع  احترام  ل�صمان  الالزمة 

لالأفراد، مع تقديم تقارير دورية عن المجهودات التي بذلتها في هذا ال�صاأن.

- اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة:

 ،1979/12/18 بتاريخ  التفاقية  هــذه  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  اأقــرت 

ودخلت حيز التنفيذ بعد ان�صمام الدول اإليها والت�صديق عليها بتاريخ 1981/9/3. 

وقد ن�صت هذه التفاقية على عدد معين من الحقوق واألزمت الدول الأع�صاء باتخاذ 

واأهم  الحقوق.  بهذه  المراأة  تمتع  �صمان  اأجــل  من  ال�صرورية  والتدابير  الإجـــراءات 

المبادئ التي ت�صمنتها التفاقية هي الآتية:-

والقت�صادية  ال�صيا�صية  المجالت  جميع  في  والــمــراأة  الرجل  بين  الم�صاواة   -  1
الد�صاتير  في  الم�صاواة  مبداأ  اإدراج  و�صرورة  والدينية،  والثقافية  والجتماعية 

الموؤ�ص�صات  جميع  اأمام  والرجل  المراأة  بين  التمييز  عدم  و�صمان  والت�صريعات، 

العامة والخا�صة، وفر�س  جزاءات على من يرتكب عمال ينطوي على تمييز �صد 

المراأة.

وتطبيق  وتطورها،  المراأة  تنمية  اأجــل  من  الالزمة  والتدابير  الإجـــراءات  اتخاذ   -  2
�صيا�صة تقوم على التمييز اليجابي ل�صالح المراأة في الحقوق العامة من اأجل كفالة 

تمتعها بالحقوق والحريات التي ن�س عليها الد�صتور ومعالجة الختالل الواقعي 

اإلى  المراأة في ممار�صة حقوقها وحرياتها، والذي يرجع  يقل�س من فر�س  الذي 

الأعراف والتقاليد المتوارثة.

الزواج  بحرية  يت�صل  فيما  الــزواج  عند  والرجل  للمراأة  مت�صاوية  حقوق  كفالة   -  3
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وتحديد حد اأدنى ل�صن المراأة عند الزواج، و�صرورة ت�صجيل عقد الزواج ر�صميًا، 

للطرفين  مت�صاوية  حقوق  �صمان  و�ــصــرورة  والــزوجــة،  الــزوج  من  كل  وحقوق 

اأبنائها، ورعاية  اإنهائه، وكفالة حقوق المراأة في الو�صاية على  اأثناء الزواج وعند 

الأمومة.

الجن�صية، وعدم فر�س جن�صية الزوج على زوجته، وعدم  المراأة في  4 - حماية حق 
تغيير جن�صية المراأة ب�صبب الزواج. 

5 - كفالة حقوق المراأة في الوظائف العامة، وفي فر�س العمل بوجه عام بالم�صاواة 
بالرجل وكذلك في مجال التعليم والدرا�صة.

ال�صحية للمراأة، ومنحها فر�صًا متكافئة مع الرجل في الرعاية  الرعاية  �صمان   -  6
الثقافية  وكذلك في مجال ال�صمان الجتماعي.

تنطوي على تمييز �صد المراأة، ومعاملتها على  اأية عقوبة  واإلغاء  البغاء،  7 - مكافحة 
قدم الم�صاواة مع الرجل في الم�صئولية الجزائية.

عن حقوقها دون اأية موانع اأو عوائق. للدفاع  للق�صاء  اللجوء  من  المراأة  تمكين   -  8

الموقعة على التفاقية بتقديم تقارير دورية اإلى الأمين العام لالأمم  الدول  التزام   - 9
المتحدة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها من اأجل تنفيذ التزاماتها النا�صئة عن 

التفاقية والق�صاء على جميع �صور التمييز �صد المراأة، وتمكينها من التمتع فعليًا 

بالحقوق والحريات التي كفلتها التفاقية لها، بالم�صاواة مع الرجل.

- اتفاقية حقوق الطفل:

وافقت الجمعية العامة لالأمم المتحدة على هذه التفاقية بتاريخ 1989/11/20، 

هذه  وتعتبر   .1990/9/2 من  اعتبارا  عليها  الــدول  ت�صديق  بعد  نفاذها  بــداأ  وقــد 

التفاقية معاهدة دولية لها قيمة قانونية ملزمة. وقد حددت التفاقية المق�صود بالطفل 

الم�صمول بالحماية والذي اأحاطته هذه التفاقية بالحماية القانونية باأنه كل اإن�صان لم 

يتجاوز الثامنة ع�صرة من العمر.
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واأهم المبادئ التي ت�صمنتها التفاقية من اأجل كفالة حقوق الطفل وحمايته:

الموقعة على التفاقية بتحقيق حماية قانونية فعالة لحقوق الطفل  الدول  تعهد   -  1
والجتماعية  الإدارية  والتدابير  والقوانين  الإجراءات  واتخاذ  م�صالحه،  ومراعاة 

الكفيلة بتحقيق هذه الحماية ب�صكل كامل.

واكت�صاب جن�صية، والمحافظة  ال�صم  في  بالحق  ولدته  منذ  للطفل  العتراف   -  2
على هويته ومعرفة والديه وتلقي رعايتهما، وعدم جواز ف�صل الطفل عن والديه 

الطفل،  ح�صانة  في  حقهما  وخا�صة  الوالدين،  حقوق  واحترام  منهما،  كره  على 

اأو  بالطالق  انف�صالهما  حالة  في  حتى  بوالديه  دائمة  ب�صلة  احتفاظه  و�صرورة 

غيره.

الطفل في الحياة، والبقاء، والنمو، وبحقه في م�صتوى معي�صي  بحق  العتراف   -  3
نفقة  بتوفير  الدول  وتعهد  والجتماعي،  والروحي  والعقلي  البدني  لنموه  مالئم 

كافية للطفل من الوالدين اأو من الأ�صخا�س الآخرين الم�صئولين عنه.

4 - احترام الحقوق والحريات ال�صخ�صية للطفل، ومن ذلك عدم تعري�صه لأية معاملة 
تع�صفية اأو قا�صية اأو ل اإن�صانية، وعدم الم�صا�س بحياته الخا�صة، وتحديد حد اأدنى 

من ال�صن لم�صئوليته الجنائية، وعدم تطبيق العقوبات الج�صيمة عليه، مثل الإعدام 

اأو ال�صجن الموؤبد.

العقيدة  الــراأي، وحرية  التعبير عن  للطفل، مثل حرية  الفكرية  الحقوق  احترام   -  5
وممار�صة ال�صعائر الدينية، وحرية التعليم والتاأهيل، وحرية الجمعيات.

ال�صحية، وحرية  الرعاية  للطفل، مثل  والجتماعية  القت�صادية  الحقوق  كفالة   -  6
العمل، وال�صمان الجتماعي، وحقه في الراحة في اأوقات الفراغ وممار�صة الأن�صطة 

المنا�صبة ل�صنه وظروفه. وحمايته من ال�صتغالل القت�صادي وحظر ت�صغيله في 

اأو الجتماعي وفر�س  اأو العقلي  اأعمال خطيرة اأو �صارة ب�صحته وبنموه البدني 

جزاءات على كل من ي�صتغله.
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عدم  اأو  والديه  فقدان  عن  تعوي�صه  كذلك  للطفل  الجتماعية  الحماية  في  ويدخل 

معرفتهما بتوفير و�صيلة بديلة ت�صمن رعايته رعاية كاملة. وقد ن�صت التفاقية في 

هذا ال�صاأن على نظام التبني. ونعتقد اأن نظام كفالة اليتيم المطبق في الدول  الإ�صالمية 

التي ل تعترف بنظام التبني يحقق للطفل الحماية الكافية في هذا المجال. ومن �صور 

الحماية الجتماعية كذلك �صرورة توفير رعاية خا�صة لالأطفال المعوقين ج�صديًا اأو 

الفعلية في  المجتمع والم�صاركة  الدول بم�صاعدتهم على الندماج في  عقليا، واإلتزام 

والتاأهيل  التعليم  على  ح�صولهم  و�صمان  مالئمة  ظروف  ظل  في  الجتماعية  الحياة 

والتدريب والرعاية ال�صحية والنف�صية.

حرمان الطفل المنتمي اإلى  جواز  عدم  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  ن�صت  واأخيرًا   -  7
اأقلية اإجتماعية من ال�صكان لها خ�صو�صية عرقية اأو دينية اأو لغوية من اأية حقوق 

اأن  يمكن  حروب  اأية  في  الأطفال  اإ�صراك  عدم  وكذلك  المواطنين.  باقي  بها  يتمتع 

تن�صاأ بين الدول، والمتناع عن تجنيد الأطفال في الجيو�س اإذا كانت اأعمارهم تقل 

عن خم�صة ع�صر عامًا، وذلك مراعاة لقواعد القانون الدولي الإن�صاني.

قد  اإليها  الم�صار  التفاقيات  على  وم�صر  الكويت  موافقة  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

التي  التفاقيات  هــذه  بن�صو�س  اأ�صا�صية،  ب�صفة  تتعلق،  تحفظات  ببع�س  اإقترنت 

للمادة  وفقا  للت�صريع  رئي�صيا  م�صدرا  تعتبر  التي  الإ�صالمية  ال�صريعة  مع  تتعار�س 

الثانية من الد�صتور الكويتي، وتعتبر الم�صدر الرئي�صى للت�صريع وفقا للمادة الثانية 

 .
)1(

من الد�صتور الم�صري

المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  على  الكويت  اأبدتها  التي  التحفظات  اأمثلة  ومــن 

وال�صيا�صية اأن الم�صاواة بين الرجال والن�صاء في التمتع بالحقوق التي يكفلها هذا العهد 

�صوف تطبق في حدود القانون الكويتي، وفي خ�صو�س الم�صاواة بين المواطنين في 

ممار�صة الحق في النتخاب �صوف ي�صتثنى منها رجال القوات الم�صلحة وال�صرطة. 

تحفظت  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  للحقوق  الدولي  بالعهد  يتعلق  وفيما 

)1( أنظر بشأن التحفظات التي أبدتها الكويت ومصر على هذه االتفاقيات: دليل حقوق اإلنسان في الدول العربية, موقع برنامج األمم 
www.arabhumanrights.org ,املتحدة اإلمنائى  على شبكة اإلنترنت
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الكويت على الن�س الخا�س بحق العاملين في الإ�صراب، والن�س الخا�س بالم�صاواة 

اأن هذه  التفاقية وقررت  تكفلها هذه  التي  بالحقوق  التمتع  والن�صاء في  الرجال  بين 

اتفاقية  على  الكويت  وتحفظت  الكويتي.  القانون  حدود  في  تكون  �صوف  الم�صاواة 

التفاقية  لهذه  ان�صمامها  اأن  وقــررت  العن�صري  التمييز  �صور  جميع  على  الق�صاء 

ليوؤدى لإقامة عالقات مع اإ�صرائبل اأو الإعتراف بها. كما تحفظت على ن�صو�س اتفاقية 

الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة الخا�صة بحق المراأة في منح جن�صيتها 

لأطفالها، والم�صاواة بينها وبين الرجل في الولية والو�صاية والقوامة. وتحفظت على 

ن�س اتفاقية حقوق الطفل المتعلق بنظام التبنى لمخالفته لل�صريعة الإ�صالمية.

ثانيا: الميثاق العربي لحقوق الإن�صان والميثاق الأفريقي لحقوق الإن�صان: 

�صدر الميثاق العربي لحقوق الإن�صان في �صورة قرار من مجل�س جامعة الدول 

1994، وقد اأدخلت عليه تعديالت وتم اإقراره ب�صكل نهائى من مجل�س  العربية عام  

جامعة الدول العربية، على م�صتوى القمة، بتاريخ 2004/5/23. ويعتبر هذا الميثاق 

معاهدة اإقليمية بين الدول العربية. وقد دخل حيز التنفيذ في عام 2008، بعد ت�صديق 

�صبع دول عربية عليه. وقد و�صل عدد الدول التي �صدقت عليه حتى الآن اإلى اإحدى 

، ولكن الكويت وم�صر لم ت�صدقا اإلى الآن عليه.   
)1(

ع�صرة دولة

وقد ت�صمنت ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإن�صان تاأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة، والإعالن العالمي لحقوق الإن�صان، واأحكام العهدين الدوليين لالأمم المتحدة 

ب�صاأن الحقوق المدنية وال�صيا�صية والحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية، مع 

اأخذ اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�صان في الإ�صالم في العتبار. وبينت المادة الأولى 

المبادئ والقيم  لما تقت�صيه  العربي وفقا  الإن�صان  تن�صئة  الميثاق  اأهداف  بين  اأن من 

الإن�صانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإن�صان، وتر�صيخ المبداأ القا�صي 

باأن حقوق الإن�صان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومت�صابكة.        

)1(  هذه الدول هي: لبنان, األردن, البحرين, اجلزائر, ليبيا, سوريا, فلسطني, اإلمارات العربية املتحدة, اليمن, قطر, اململكة العربية 
السعودية. أنظر:

Prof. Badria Al-Awadhi: Human rights in international law and Islamic perspectives , p. 204.  
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ون�س الميثاق على مجمل الحقوق والحريات التي ت�صمنتها المواثيق الدولية التي 

تمت الإ�صارة اإليه فيما �صبق، واأهم هذه الحقوق والحريات:

الإقامة،  مكان  واختيار  التنقل  حرية  الأمــان،  في  الحق  ال�صخ�صية:  الحريات   -  1
الحق في الحياة و�صالمة الج�صد، حرمة الحياة الخا�صة.

الحقوق ال�صيا�صية: حق النتخاب، حق التر�صيح، حق مخاطبة ال�صلطات العامة.  -  2

الحقوق والحريات الفكرية: حرية العقيدة، حرية التعليم، حرية الراأي والتعبير،   -  3
حرية ال�صحافة، حرية التجمع والجمعيات والنقابات.

حق الملكية، حق العمل، ال�صمان  والجتماعية:  القت�صادية  والحريات  الحقوق   -  4
الجتماعي، الرعاية ال�صحية.

العامة  والحريات  الحقوق  ممار�صة  الإن�صان  لحقوق  العربي  الميثاق  اأحــاط  كما 

�صرورة  الأخــرى:  الدولية  المواثيق  عليها  ن�صت  التي  لل�صمانات  مماثلة  ب�صمانات 

اإقت�صار حق تنظيم الحقوق والحريات وتقييدها على ال�صلطة الت�صريعية، وكفالة الحق 

الدول  الميثاق  األــزم  الأخير  المبداأ  هذا  يخ�س  وفيما  الم�صاواة.  ومبداأ  التقا�صى،  في 

الحقوق  التمتع بكافة  الفعلية  في  الم�صاواة  لتاأمين  الالزمة  التدابير  باتخاذ  الأطراف 

اأ�صكال  جميع  من  الحماية  يكفل  بما  الميثاق،  هذا  في  عليها  المن�صو�س  والحريات 

اأقرته  الذي  الإيجابي  التمييز  ظل  في  والمراأة  الرجل  بين  م�صاواة  وتحقيق  التمييز، 

النافذة  والمواثيق  والت�صريعات  الأخــرى  ال�صماوية  وال�صرائع  الإ�صالمية  ال�صريعة 

ل�صالح المراأة، واتخاذ التدابير الالزمة لتاأمين تكافوؤ الفر�س والم�صاواة الفعلية بين 

الرجال والن�صاء في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.   

الإن�صان  لحقوق  العربي  الميثاق  فــاإن  الجيدة،  الن�صو�س  هذه  من  الرغم  وعلى 

المختلفة لن�صو�س  الدول  اإن�صاء هيئة ق�صائية تراقب تطبيق  الن�س على  قد خال من 

لحقوقهم  ق�صائية  حماية  على  للح�صول  اإليها  اللجوء  لالأفراد  ويمكن  الميثاق،  هذا 

العربي  الميثاق  واقت�صر  �صلطة،  اأيــة  جانب  من  عليها  العــتــداء  ووقــف  وحرياتهم 

اأع�صاء من ذوي الخبرة والكفاية  تنتخبهم الدول  اإن�صاء لجنة مكونة من �صبعة  على 



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية48

الأطراف في هذا الميثاق بالقتراع ال�صرى، لمدة اأربع �صنوات، وتقدم  الدول الأطراف 

اإلى اللجنة تقارير دورية كل ثالثة اأعوام ب�صاأن التدابير التي اإتخذتها لإعمال الحقوق 

وتقدم  التقارير  هذه  اللجنة  وتناق�س  الميثاق.  هذا  في  عليها  المن�صو�س  والحريات 

مالحظاتها وتو�صياها ب�صاأنه للدول الأطراف،  كما تقدم اللجنة تقريرا �صنويا يت�صمن 

مالحظاتها وتو�صياتها اإلى مجل�س جامعة الدول العربية. 

الإن�صان  ب�صاأن حقوق  اأخرى  فاإن معاهدات دولية  العربي  الميثاق  وعلى خالف 

اأن�صاأت هيئات ق�صائية وكفلت لالأفراد الذين يحملون جن�صية الدول الموقعة على هذه 

المعاهدات اأو يقيمون فيها حق اللجوء اإلى هذه الجهات الق�صائية من اأجل اإلزام ال�صلطة 

اأو حرياتهم بوقف عدوانها واحترام التزامات الدولة التي  التي اعتدت على حقوقهم 

تنتمي اإليها وواجباتها التي ن�صت عليها المعاهدة. ومن اأمثلة ذلك التفاقية الأوروبية 

لحقوق  الأوروبــيــة  المحكمة  اأنــ�ــصــاأت  التي   ،1950 عــام  المبرمة  الإنــ�ــصــان،  لحقوق 

الإن�صان ومنحتها حق اإ�صدار اأحكام ق�صائية ملزمة للدول الموقعة على التفاقية بناء 

على دعوى مرفوعة من اأي مواطن اأو اأجنبي مقيم في اإحدى هذه الدول، وذلك اإذا لم 

ي�صتطع الح�صول على حقه بالطرق الق�صائية العادية داخل هذه الدولة.

وقد �صار الميثاق الأفريقي لحقوق الإن�صان وال�صعوب على نهج التفاقية الأوربية 

لحقوق الإن�صان واأن�صاأ محكمة اأفريقية لحقوق الإن�صان واأتاح لمواطنى الدول الأطراف 

في الميثاق حق اللجوء مبا�صرة للمحكمة للدفاع عن حقوقهم في مواجهة الإجراءات 

من  يتمكنوا  ولم  وحرياتهم  بحقوقهم  م�صا�صا  ت�صمنت  والتي  دولهم  عن  ال�صادرة 

وقف الم�صا�س الواقع عليها في هذه الدول.

مجل�س  بوا�صطة  وال�صعوب  الإن�صان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  اإقـــرار  تم  وقــد 

انعقدت في نيروبى في يونيو  التي  الثامنة ع�صرة  العادية  الأفارقة بدورته  الروؤ�صاء 

اإليه  ان�صمت  الأفريقية. وقد  القارة  اإقليمية على م�صتوى  اتفاقية  1981، في �صورة 
الروؤ�صاء الأفارقة، في اجتماعه  1998 وافق مجل�س  م�صر و�صدقت عليه. وفي عام 

الأفريقية  المحكمة  باإن�صاء  الخا�س  البروتوكول  على  فا�صو  بوركينا  في  انعقد  الذي 
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2004 عقب ت�صديق  لحقوق الإن�صان. ودخل هذا البروتوكول  حيز التنفيذ في عام 

التي �صدقت على هذا  الدول  بلغ عدد  الآن  اأكثر من خم�س ع�صرة دولة عليه. وحتى 

البروتوكول 26 دولة. وين�س البروتوكول على قيام الدول التي �صدقت عليه باإ�صدار 

اإعالن تقر فيه بقبولها لجوء رعاياها مبا�صرة اإلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإن�صان. 

 ،2013 عام  من  مار�س  �صهر  حتى  الإعــالن،  هذا  اأ�صدرت  التي  الــدول  عدد  بلغ  وقد 

�صت دول فقط، لي�س من بينها م�صر التي لم ت�صدق اإلى الآن على بروتوكول اإن�صاء 

 .
)1(

المحكمة

انتخابهم  يتم  قا�صيا  ع�صر  اأحد  من  الإن�صان  لحقوق  الأفريقية  المحكمة  وتتاألف 

هذه  مواطنى  بين  من  القانونية  والكفاءة  الخبرة  ذوى  من  الأطــراف  الــدول  بوا�صطة 

اأفريقيا، واثنان من دول �صمال  اثنان من دول �صرق  بينهم  اأن يكون من  الدول على 

اأفريقيا، واثنان من دول و�صط اأفريقيا، وثالثة من دول غرب القارة، واثنان من دول 

جنوب القارة. وقد بلغ عدد الدعاوى التي رفعت اإلى المحكمة، حتى �صهر �صبتمبرمن 

.
)2(

عام 2013، 28 دعوى وبلغ عدد الأحكام ال�صادرة عن المحكمة 20 حكما

الإن�صان  لحقوق  الأفريقي  الميثاق  كفلها  التي  والحريات  بالحقوق  يتعلق  وفيما 

الإقليمية  التفاقيات  عليها  ن�صت  التي  والحريات  الحقوق  اأنــواع  جميع  ت�صمل  فاإنها 

والدولية ب�صاأن حقوق الإن�صان. وتاأكيدا لذلك فقد اأ�صارت ديباجة هذا الميثاق اإلى ميثاق 

الدول  تم�صك  اأعلنت  كما  الإن�صان،  لحقوق  العالمي  والإعــالن  المتحدة   الأمم  منظمة 

الأطراف بحريات وحقوق الإن�صان وال�صعوب المت�صمنة في الإعالنات والتفاقيات 

و�صائر الوثائق التي تم اإقرارها في اإطار منظمة الوحدة الأفريقية وحركة البلدان غير 

المنحازة ومنظمة الأمم المتحدة. 

والتفاقيات  المواثيق  مكانة  بتحديد  المتعلقة  التالية  النقطة  اإلــى  الآن  وننتقل 

الإقليمية والدولية بين م�صادر القانون في الكويت وم�صر.   

www.african-court.org  :1(  راجع موقع احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت(
www.african-court.org  :2( راجع موقع احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت(
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ثالثا: مكانة المواثيق والتفاقيات الإقليمية والدولية في القانونين الكويتي 

والم�صري:

تبرمها  التي  الدولية  التفاقيات  الكويت وم�صر على  الد�صتور في كل من  ي�صبغ 

الدولة على الم�صتوى الإقليمي اأو العالمي، وبعد الت�صديق عليها  ون�صرها في الجرية 

الد�صتور  من   70 رقم  المادة  تن�س  ال�صاأن  هذا  وفي  العادي.  القانون  قوة  الر�صمية، 

ويبلغها  بمر�صوم  الأميرالمعاهدات  »يبرم  يلي  ما  على   1962 عام  ال�صادر  الكويتي 

مجل�س الأمة م�صفوعة بما ينا�صب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها 

والت�صديق عليها ون�صرها في الجريدة الر�صمية. على اأن معاهدات ال�صلح والتحالف 

والمعاهدات المتعلقة باأرا�صى الدولة اأو ثرواتها الطبيعية اأو بحقوق ال�صيادة اأو حقوق 

والمعاهدات  والإقامة،  والمالحة،  التجارة  ومعاهدات  الخا�صة،  اأو  العامة  المواطنين 

التي تحمل خزانة الدولة �صيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، اأو تت�صمن تعديال 

تت�صمن  اأن  حال  اأي  في  وليجوز  بقانون.  ت�صدر  اأن  لنفاذها  يجب  الكويت  لقوانين 

المعاهدة �صروطا �صرية تناق�س �صروطها العلنية«.

اأن  على  تن�س  عام1971  ال�صادر  الد�صتور  من   151 المادة  كانت  م�صر  وفــي 

»رئي�س الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجل�س ال�صعب م�صفوعة بما ينا�صب من 

البيان. وتكون لها قوة القانون بعد اإبرامها والت�صديق عليها ون�صرها وفقا لالأو�صاع 

المقررة. على اأن معاهدات ال�صلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات 

اأو التي  اأو التي تتعلق بحقوق ال�صيادة،  اأرا�صي الدولة،  التي يترتب عليها تعديل في 

تحمل خزانة الدولة �صيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجل�س 

ال�صعب عليها«. 

كما كانت المادة 194 من الد�صتور ذاته تن�س على وجوب موافقة مجل�س ال�صورى 

اأرا�صي  في  تعديل  عليها  يترتب  التي  والمعاهدات  والتحالف  ال�صلح  معاهدات  على 

الدولة اأو تتعلق بحقوق ال�صيادة.

وتن�س المادة 145 من الد�صتور الم�صري ال�صادر في دي�صمبر من عام 2012، 
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على ما يلي: »يمثــل رئي�س الجمهـورية الدولة في عالقاتها الخارجية، ويبـرم المعاهدات، 

بعد  القانون  لها قوة  وال�صورى. وتكون  النواب  بعد موافقة مجل�صي  وي�صدق عليها 

الت�صديق عليها ون�صرها وفقًا لالو�صاع المقررة. وتجب موافقة المجل�صين باأغلبية 

ثلثي اأع�صائهما على معاهدات ال�صلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق 

ال�صيادة. وليجوز اإقرار اأي معاهدة تخالف اأحكام الد�صتور.« 

وتن�س المادة 24 من الإعالن الد�صتوري الموؤقت ال�صادر بتاريخ 8 يوليو 2013، 

عقب تعطيل العمل بد�صتور 2012، على اأن رئي�س الجمهورية يتولى تمثيل الدولة في 

الوزراء،  الدولية بعد موافقة مجل�س  المعاهدات والتفاقيات  الداخل والخارج واإبرام 

وتكون لها قوة القانون. 

ويترتب على تمتع كل من المعاهدة والت�صريع، في القانونين الكويتي والم�صري، 

وقاعدة  معاهدة  في  واردة  قاعدة  بين  تعار�س  حدث  اإذا  اأنــه  واحــدة،  قانونية  بقيمة 

واردة في ت�صريع داخلي فاإن القا�صي ينبغي عليه اأن يغلب القاعدة الالحقة، ا�صتنادا 

اإلى اأن الن�س القانوني الالحق ين�صخ الن�س ال�صابق عليه اإذا كان متعار�صا معه، وهذا 

هو المبداأ الذي يحكم تطبيق القوانين من حيث الزمان.  

وقد طبقت محكمة اأمن الدولة العليا طوارئ هذا المبداأ في حكمها ال�صادر بتاريخ 

هذا  فيها  �صدر  التي  الق�صية  في  المتهمين  ببراءة  ق�صت  حيث   ،1987 اأبريل   19
الحكم، وهم من العاملين في الهيئة العامة لل�صكك الحديدية كانوا قد اأحيلوا اإليها بتهمة 

المتهمين  بتبرئة  ق�صاءها  المحكمة  واأ�ص�صت  العمل،  عن  الإ�صراب  جريمة  ارتكاب 

المرافق  في  العاملين  اإ�صراب  تعتبر  التي  العقوبات  قانون  من   124 المادة  اأن  علن 

القت�صادية  للحقوق  الدولية  التفاقية  بمقت�صى  ُن�صخت  قد  جنائية  جريمة  العامة 

والجتماعية والثقافية، التي اأقرتها الجمعية العامة لالأمم المتحدة بتاريخ 16 دي�صمبر 

من عام   1966، والتي تبيح الحق في الإ�صراب. وقد ان�صمت اإليها م�صر بتاريخ 4 

 8 الر�صمية في  الجريدة  ال�صعب ون�صرت في  1967، ووافق عليها مجل�س  اأغ�صط�س 

اأبريل 1982. 
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اإليها  اأن الن�س الوارد بالتفاقية الدولية الم�صار  وقد جاء في حيثيات هذا الحكم 

والقا�صي باإباحة الحق في الإ�صراب » قاطع الدللة في اأنه يجب على الدول المن�صمة 

كحق  به  معترفا  �صار  اأنــه  بمعني  الإ�ــصــراب،  في  الحق  تكفل  بــاأن  الإلتزام  لالتفاقية 

المبداأ ول يجوز الع�صف به كليا وتجريمه على الإطالق واإل فاإن  م�صروع من حيث 

اأن  ذلك يعد م�صادرة كاملة للحق ذاته. وما تملكه الدول المن�صمة لالتفاقية ل يعدو 

يكون مجرد تنظيم ذلك الحق المقرر بحيث تنظم الت�صريعات الداخلية طريقة ممار�صة 

و�صع  وعدم  ممار�صته.  على  قيود  وو�صع  الحق  ن�صاأة  بين  فرق  وهناك  الحق.  ذلك 

تنظيم لذلك الحق ل يعني على الإطالق الع�صف به اأو تاأجيله لحين و�صع تلك النظم 

واإل ا�صتطاعت اأية دولة التحلل من اإلتزامها بعدم و�صع تنظيم لممار�صة ذلك الحق.... 

الر�صمية  الجريدة  في  ن�صرت  وقد  المذكورة  التفاقية  فاإن  ذلك  كان  متى  اإنه  وحيث 

في الثامن من اأبريل �صنة 1982 بعد اأن وافق عليها مجل�س ال�صعب، تعتبر قانونا من 

قوانين الدولة ، وما دامت لحقة لقانون العقوبات، فاإنه يتعين اعتبار المادة 124 )التي 

تجعل من الإ�صراب في المرافق العامة جريمة جنائية ( قد األغيت �صمنا بالمادة 8 فقرة 

)د( من التفاقية الم�صار اإليها عمال بن�س المادة الثانية من القانون المدني التي تن�س 

على اأنه »ل يجوز اإلغاء ن�س ت�صريعى اإل بت�صريع لحق ين�س �صراحة على هذا الإلغاء 

اأو ي�صتمل على ن�س يتعار�س مع ن�س الت�صريع القديم اأو ينظم من جديد المو�صوع 

.
)1(

الذي �صبق اأن قرر قواعده ذلك الت�صريع «

في  للد�صتور  وفقا  تكت�صب،  والدولية  الإقليمية  التفاقيات  اأن  على  يترتب  كما 

تمار�صها  التي  للرقابة  تخ�صع  اأنها  العادي،  القانون  قوة  وم�صر،  الكويت  من  كل 

المحكمة  ق�صت  لذلك  وتطبيقا  القوانين.  د�صتورية  على  الد�صتورية  المحكمة 

قانون  من   143 الــمــادة  من   12 البند  ن�س  د�صتورية  بعدم  الكويتية  الد�صتورية 

الجمارك الموحد لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية ال�صادر بالقانون رقم 

10 ل�صنة 2003، فيما ق�صى به من اأن نقل اأو حيازة الب�صائع الممنوعة اأو المقيدة 
يعتبر  نظامية،  ب�صورة  ا�صتيرادها  توؤيد  اإثباتات  لها  الحائز  اأو  الناقل  تقديم  دون 

)1( أنظر نص هذا احلكم في مجلة احملاماة, العدد الثامن, يونيو 1987, ص 12 ومابعدها.  
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في حكم التهريب. واأ�ص�صت المحكمة ق�صاءها على مخالفة هذا الن�س لمبداأ قرينة 

البراءة الذي ن�س عليه الد�صتور في المادة 34 منه. وكان اأ�صل هذا القانون معاهدة 

اإقليمية بين دول الخليج �صدر بها قرار من المجل�س الأعلى لمجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية في دورة اإنعقاده الثانية والع�صرين في مدينة م�صقط خالل الفترة 

من 30 اإلى 31 دي�صمبر عام 2001 باعتماد قانون الجمارك الموحد لدول المجل�س. 

وقد اأخ�صعت المحكمة الد�صتورية الم�صرية هي الأخرى المعاهدات الدولية للرقابة 

الآن بعدم  المحكمة، ولكنها لم تق�س حتى  التي تمار�صها  القوانين  على د�صتورية 

.
)1(

د�صتورية اإحدى المعاهدات 

ب�صاأن  والدولية  الإقليمية  والتفاقيات  للمواثيق  القانونية  القيمة  بينا  اأن  بعد 

اإلى المبحث الثالث الذي نعر�س  حقوق الإن�صان في الكويت وم�صر وفرن�صا، ننتقل 

الوطنية  الحقوق  ومواثيق  اإعالنات  لبع�س  الأدبية  اأو  ال�صيا�صية  القيمة  مو�صوع  فيه 

والدولية. 

أمثلة  2005. ومن  2 لسنة  الدعوى رقم  2005, في  يونيو  22 من  بتاريخ  إليه  املشار  الكويتية  الدستورية  )1( صدر حكم احملكمة 
األحكام التي بسطت فيها احملكمة الدستورية املصرية رقابتها على دستورية معاهدة دولية: حكمها الصادر بتاريخ 4 يونية 1988 

في الدعوى رقم 99 للسنة القضائية الرابعة, وحكمها بتاريخ 6 فبراير 1993 في الدعوى رقم 57 للسنة القضائية الرابعة عشرة.
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المبحث الثالث

القيمة ال�صيا�صية لبع�س

 اإعالنات ومواثيق الحقوق الوطنية والدولية

لإعالنات  القانونية  القيمة  ب�صاأن  اختلفوا  الفرن�صيين  الفقهاء  اأن  قبل  من  راأينا 

اإعتبرها  بينما  قانونية،  اأية قيمة  الكتاب  اأنكر عليها بع�س  الحقوق، حيث  ومواثيق 

اأنها  الكّتاب  الآخر من  البع�س  ذاته، وراأي  الد�صتور  اأ�صمى قيمة من  الكتاب  بع�س 

في  الراجح  التجاه  وميز  العادية،  القوانين  لقيمة  م�صاوية  قانونية  قيمة  تكت�صب 

الأهداف  التي تت�صمن  الإعالنات والمواثيق  الواردة في هذه  الن�صو�س  بين  الفقه 

العامة والقيم العليا للنظام ال�صيا�صي، وهي لتكت�صب �صوى قيمة �صيا�صية او اأدبية، 

والن�صو�س التي تت�صمن قواعد قانونية محددة، وهي تكت�صب قيمة م�صاوية لقيمة 

الد�صتور ذاته. وقد تبنى المجل�س الد�صتوري هذا التجاه الأخير، ولم يعتد بالم�صمى 

اإلى طبيعته وجوهره، وبناء  اأو ميثاق الحقوق، واإنما نظر  اإعالن  الذي  يطلق على 

عام  ال�صادر  والمواطن  الإن�صان  حقوق  لإعــالن  الد�صتورية  بالقيمة  اأقر  ذلك  على 

1789، والميثاق ال�صادر عام 1814، والميثاق ال�صادر عام 1830، واأخيرا ميثاق 
حماية البيئة ال�صادر عام 2005. 

الد�صتوري  المجل�س  طبقه  الـــذي  النهج  على  م�صر  فــي  الق�صـاء  �ــصــار  وقــد 

على  بناء  الحقوق  ومواثيق  لإعــالنــات  القانونية  القيمـة  بتحديد  وقــام  الفرن�صي، 

على  بناء  ولي�س   مــحــددة،  قانونية  قواعد  من  تت�صمنه  ومــا  وجوهرها  طبيعتها 

الم�صمى الذي يطلق عليها.  ونتيجة لذلك فقد رف�س اإ�صباغ قيمة قانونية ملزمة على 

كل من الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان ال�صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

تم  الذي  ال�صعبية  للقوى  العام  الموؤتمر  اأقــره  الذي  الوطني  والميثاق   ،1948 عام 

اأ�صدره رئي�س الجمهورية  30 مار�س الذي  1962، وبيان  ت�صكيله بالإنتخاب عام 

عام 1968، وت�صمن توجيهات عامة ب�صان حقوق وحريات الأفراد. 
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عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  �صدر  وقد   -   1
1948. ول يعتبر هذا الإعالن معاهدة دولية؛ ولذلك فاإنه ل  10 دي�صمبر  بتاريخ 

يتمتع بقوة قانونية ملزمة، ولكن �صدوره عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة التي 

ت�صم جميع الدول الأع�صاء في هذه المنظمة الدولية يعطيه قيمة �صيا�صية واأدبية 

العامة،  والحريات  الحقوق  جميع  على  الن�س  الإعـــالن  هــذا  ت�صمن  وقــد  كبيرة. 

الفعلية.  الناحية  من  بها  الأفــراد  تمتع  كفالة  اأجــل  من  مهمة  ب�صمانات  واأحاطها 

اأ�صبح جزءًا  العالمي لحقـوق الإن�صـان قد  اأن الإعالن  الكتـاب  ال�صبب يعتبر  ولهذا 

اأنه   كما 
)1(

من القانون الدولي العرفي، وم�صدرا للمبادئ العامة للقانون الدولي.

م�صدر مـادي للكثير مـن الد�صاتير اأو م�صدر اإلهام للم�صرع الد�صتـوري في العـديد 

من الدول، من بينهـا الكـويت، حيث تاأثر وا�صعو الد�صتـور الحالي عام 1962 بهذا 

    
)2(

الإعالن.

وقد ن�س الإعالن على كفالة حق الأفراد في التمتع بالحريات ال�صخ�صية الآتية: 

لكل اإن�صان الحق في اأن ُيعترف له ب�صخ�صية قانونية.  -

اأي �صخ�س من  الــدول، ول يجوز حرمان  التمتع بجن�صية دولة من  لكل فرد حق   -

جن�صيته تع�صفًا اأو اإنكار حقه في تغييرها.

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اإقامته داخل حدود كل دولة، ويحق لكل فرد   -

اأن يغادر اأية دولة بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة اإليه.

من  هربًا  اإليها  اللتجاء  يحاول  اأو  اأخــرى  بــالد  اإلــى  يلجاأ  اأن  في  الحق  فــرد  لكل   -

ال�صطهاد.

ل يجوز اأن يتعر�س اأي فرد لتدخل تع�صفي في حياته الخا�صة اأو اأ�صرته اأو م�صكنه   -

حماية  في  الحق  �صخ�س  ولكل  و�صمعته،  �صرفه  على  لحمالت  اأو  مرا�صالته  اأو 

القانون له من هذا التدخل.

(1) Voir:  BIOY: Droits fondamentaux et libertés publiques , op cit , p. 91.

)2( أنظر مقارنة بني نصوص الدستور الكويتي ونصوص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في كتاب الدكتورة بدرية العوضى بعنوان:   
Human rights in international law and Islamic perspectives   , سبقت اإلشارة إليه, ص    439  .                                                                  
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لكل فرد الحق في الحياة والحرية و�صالمة �صخ�صه.  -

ل يجوز ا�صترقاق اأو ا�صتعباد اأي �صخ�س، وتحظر تجارة الرقيق بكل �صورها.  -

اأو  القا�صية  المعامالت  اأو  للعقوبات  ول  للتعذيب  اإن�صان  اأي  يتعر�س  اأن  يجوز  ل   -

الوح�صية اأو الحاطة بكرامته.

ل يجوز القب�س على اأي اإن�صان اأو حجزه اأو نفيه تع�صفًا.  -

قانونًا بمحاكمة علنية  اإدانته  تثبت  اأن  اإلى  بريئًا  يعتبر  كل �صخ�س متهم بجريمة   -

توؤمن له فيها ال�صمانات ال�صرورية للدفاع ول يدان اأي �صخ�س عن عمل معين اإل 

اإذا كان ذلك يعتبر جريمة وفقًا للقانون، ول توقع لهيه عقوبة اأ�صد من تلك التي كان 

يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

عادل  ب�صكل  نزيهة،  م�صتقلة  محكمة  اأمــام  ق�صيته  تنظر  اأن  في  الحق  اإن�صان  لكل   -

وعلني، للف�صل في حقوقه والتزاماته واأية تهمة جنائية توجه اإليه.

كما ن�س الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان على الحقوق والحريات الفكرية 

الآتية:

حرية  الحق  هذا  وي�صمل  والدين،  وال�صمير  التفكير  حرية  في  الحق  �صخ�س  لكل   -

تغيير ديانته اأو عقيدته، وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممار�صة واإقامة ال�صعائر، 

�صواء كان ذلك �صرًا اأم مع جماعة. ونعتقد اأن هذا الن�س يجب النظر اإليه وتقييمه 

في �صوء مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية التي تختلف عن المفاهيم الغربية التي تعتبر 

حرية العقيدة وحرية تغيير الدين حرية مطلقة. 

لكل �صخ�س الحق في حرية الراأي  والتعبير، وي�صمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء   -

دون اأي تدخل، واكت�صاب الآراء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�صيلة دون تقيد 

بالحدود الجغرافية.

يجوز  ول  ال�صلمية،  والجماعات  الجمعيات  في  ال�صتراك  في  الحق  �صخ�س  لكل   -

اإجبار اأحد على الن�صمام اإلى اأية جمعية.
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لكل �صخ�س الحق في التعلم، ويجب اأن يكون التعليم في مراحله الأولى والأ�صا�صية   -

بالمجان واأن يكون التعليم الأولى اإلزاميًا، وينبغي اأن يعمم التعليم الفني والمهني، 

واأن يي�صر التعليم العالي ويتم القبول فيه على اأ�صا�س الكفاءة والم�صاواة. ويجب 

اأن تهدف التربية اإلى اإنماء �صخ�صية الإن�صان وتعزيز احترام الحريات الأ�صا�صية 

لالإن�صان وتنمية التفاهم والت�صامح وال�صالم. ولكل فرد الحق في حماية الم�صالح 

الأدبية والمادية المترتبة على اإنتاجه العلمي اأو الأدبي اأو الفني.

لكل فرد  ان  الإن�صان على  العالمي لحقوق  الإعــالن  ال�صيا�صي ن�س  المجال  وفي 

ممثلين  بوا�صطة  اأو  مبا�صرة،  لبلده  العامة  ال�صوؤون  اإدارة  في  الم�صاركة  في  الحق 

يختارهم اختيارًا حرًا، واإن اإرادة ال�صعب هي م�صدر �صلطة الحكومة، ويعبر ال�صعب 

ال�صري،  اأ�صا�س القتراع  انتخابات حرة نزيهة ودورية تتم على  اإرادته بوا�صطة  عن 

نف�س  �صخ�س  ولكل  الت�صويت.  حرية  �صمان  مع  الجميع،  بين  الم�صاواة  قدم  وعلى 

الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في بلده.

وفي المجالين القت�صادي والجتماعي ن�س الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان 

على الحقوق والحريات الآتية:

لكل �صخ�س حق التملك بمفرده اأو بال�صتراك مع غيره، ول يجوز تجريد اأحد من   -

ملكه تع�صفًا.

لكل �صخ�س الحق في العمل، وله حرية اختيار عمله والحق في الحماية من البطالة،   -

ولكل من يمار�س العمل الحق في اأجر مت�صاو وعادل يكفل له واأ�صرته حياة لئقة 

كريمة. ولكل �صخ�س الحق في اأن ين�صئ نقابة اأو ين�صم لنقابة تحميه.

معقول  تحديد  في  �صيما  ل  الــفــراغ،  اأوقـــات  وفــي  الــراحــة  في  الحق  �صخ�س  لكل   -

ل�صاعات العمل وفي عطالت دورية مدفوعة الأجر.

لكل �صخ�س الحق في ال�صمان الجتماعي في حدود موارد الدولة.  -

اأي  دون  اأ�صرة  وتاأ�صي�س  التزوج  في  الحق  الــزواج  �صن  بلغا  متى  والمراأة  للرجل   -

قيد ب�صبب الجن�س اأو الدين، ولهما حقوق مت�صاوية عند الزواج واأثناء قيامه وعند 
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انتهائه. ول يبرم عقد الزواج اإل بر�صا الطرفين ر�صاء كاماًل ل اإكراه فيه.

ال�صحة  عــلــى  للمحافظة  المعي�صة  مــن  كـــاف  م�صتوى  فــي  الــحــق  �صخ�س  لــكــل   -

والرفاهية له ولأ�صرته. ويت�صمن ذلك الغذاء والملب�س والم�صاكن والعناية الطبية 

والخدمات الجتماعية. وله الحق في تاأمين معي�صته في حالت البطالة والمر�س 

والعجز والترمل وال�صيخوخة. ولالأمومة والطفولة الحق في الم�صاعدة والرعاية 

الجتماعية.

عليها  ن�س  التي  والحريات  للحقوق  فعلية  حماية  تحقيق  اأجــل  ومن 

اأجل  من  لالأفراد  معينة  �صمانات  الإعالن  هذا  قرر  فقد  الإن�صان،  حقوق  اإعالن 

المجال  اإلى  النظري  المجال  من  والحريات  للحقوق  قررها  التي  الحماية  نقل 

العملي، واأهم هذه ال�صمانات:

ق�صر �صلطة تنظيم الحقوق والحريات على الم�صرع وحده، دون ال�صلطة التنفيذية،   -

وتحديد هدف وحيد للقيود التي يفر�صها القانون على الحقوق والحريات الفردية 

النظام  الغير ومراعاة مقت�صيات  اأجل حماية حقوق  القيود من  اأن تكون هذه  هو 

العام والم�صلحة العامة في اإطار نظام ديمقراطي.

عدم جواز التمييز بين الأفراد في منح الحقوق والحريات، �صواء كان التمييز قائمًا   -

على العن�صر اأو اللون اأو الجن�س اأو اللغة اأو الراأي ال�صيا�صي اأو الأ�صل الجتماعي 

حماية  وكفالة  والن�صاء.   الرجال  بين  تفرقة  ودون  اآخــر،  و�صع  اأي  اأو  الثروة  اأو 

متكافئة لجميع الأفراد.

كفالة حق جميع الأ�صخا�س في اللجوء للق�صاء لإن�صافهم في مواجهة اأي اعتداء   -

على حقوقهم وحرياتهم.

وقد ق�صت المحكمة العليا ) الد�صتورية( في م�صر باأن الإعالن العالمي لحقوق 

 1975 مار�س  من  الأول  بتاريخ  وق�صت  ملزمة،  قانونية  بقيمة  ليتمتع  الإن�صان 

برف�س الدعوى بعدم د�صتورية القرار بقانون رقم 263 ل�صنة 1965 بحل المحافل 

البهائية، وكان المدعون قد دفعوا بمخالفة هذا المر�صوم بقانون لالإعالن العالمي 
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  كما رف�س مجل�س الدولة 
)1(

لحقوق الإن�صان الذي كفل حرية العقيدة ب�صكل مطلق. 

الفرن�صي اإ�صباغ قيمة قانونية ملزمة على الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان، وذلك 

1951، في ق�صية النتخابات المحلية  اأبريل   18 في حكمين، �صدر الأول بتاريخ 

في مدينة نالى، و�صدر الثاني بتاريخ 23 نوفمبر 1984، في ق�صية روجان�صكى. 

اإ�صباغ قيمة د�صتورية على كل من الميثاق الوطني  الم�صري  الق�صاء  2 - كما رف�س 
 ،1962 اأقره الموؤتمر العام للقوى ال�صعبية الذي تم ت�صكيله بالإنتخاب عام  الذي 

عددا  وت�صمن   1968 عام  الجمهورية  رئي�س  اأ�صدره  الذي  مار�س   30 وبرنامج 

جميع  اأن  اإعتبر  الذي  الفقهي  التجاه  الق�صاء  يوؤيد  ولم  والحريات.  الحقوق  من 

من  المو�صوعية  الناحية  من  قيمة  اأعلى  الوطني  الميثاق  ت�صمنها  التي  المبادئ 

 كما لم يوؤيد التجاه الذي ميز بين نوعين من المبادئ التي 
)2(

ن�صو�س الد�صتور،

عامة  واأهدافا  عليا  قيما  تت�صمن  التي  المبادئ  هي  الأول  النوع  الميثاق:  ت�صمنها 

المبادئ  هي  الثاني  والنوع  اأدبية،  قيمة  �صوى  لها  لي�س  وهذه  ال�صيا�صي،  للنظام 

لقيمة  المبادئ تكت�صب قيمة م�صاوية  التي تت�صمن قواعد قانونية محددة، وهذه 

  .
)3(

الن�صو�س الد�صتورية

فيما يتعلق بالميثاق الوطني اأول قررت المحكمة العليا )الد�صتورية( في حكمها 

1952 عن  23 يوليو  اأنه »وثيقة عبرت فيها ثورة   1975 اأبريل   5 ال�صادر بتاريخ 

مبادئها واأهدافها وخطتها ال�صاملة لتحقيق هذه المبادئ والأهداف – وهو ل يخرج 

اأف�صحت عن ذلك  اإلى الم�صتقبل ح�صبما  عن كونه دليال فكريا يقود خطى ال�صعب 

– ومن ثم يتعين لإعطاء ما ت�صمنه الميثاق من مبادئ قوة   1964 مقدمة د�صتور 

عند  المرجع  هي  تكون  د�صتورية  ن�صو�س  في  المبادئ  هــذه  تقنن  اأن  الد�صتور 

اأن يجعل  اأراد  ال�صارع عندما  اأن  النظر  – يوؤيد هذا  القوانين  الف�صل في د�صتورية 

لمبداأ جماعية القيادة الذي ت�صمنه الميثاق قوة د�صتورية ملزمة اأ�صدر في 27 من 

)1( صدر هذا احلكم في الدعوى الدستورية رقم 7 للسنة القضائية الثانية. 
)2( الدكتور محمود محمد حافظ: القضاء اإلدارى, دار النهضة العربية, 1993, ص 33-32.  

)3( الدكتور رمزي الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري, 1983, ص 215.
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�صبتمبر �صنة 1962 اإعالنا د�صتوريا ب�صاأن التنظيم ال�صيا�صي ل�صلطات الدولة العليا 

لذلك  الإي�صاحية  بالمذكرة  جاء  وقد  الموؤقت،  الد�صتور  اإلــى  جديدة  مــواد  م�صيفا 

الإعالن – اأنه بعد �صدور الميثاق اأ�صبح للن�صال الوطني لل�صعب دليل عمل وا�صح 

واأنه  معا  الوطني  الأمل  خال�صة  ومن  الوطنية  التجربة  خال�صة  من  م�صتمد  كامل 

مبادئ  مع  مجالته  كل  في  الوطني  العمل  اأو�صاع  جميع  تتالءم  اأن  محتما  اأ�صبح 

قد  الميثاق  واإن  واإرادتـــه،  ال�صعب  روح  من  الم�صتلهمة  وروحــه  واأحكامه  الميثاق 

حر�س في اأ�صوله المختلفة اأن ي�صع للديمقراطية �صماناتها الأكيدة وفي مقدمتها 

جماعية القيادة واأنه انتقال بذلك كله من مجال المبادئ اإلى مجال التنفيذ كان لبد 

اإليها نظام الحكم. وتاأ�صي�صا على هذا  اإيجاد الموؤ�ص�صات الجماعية التي ي�صتند  من 

هذه  لإعطاء  الموؤقت...  الحكم  د�صتور  اإلى  جديدة  مواد  اإ�صافة  من  لبد  كان  فلقد 

.
)1(

التنظيمات الم�صتمدة من مبادئ الميثاق الذي ارت�صاه ال�صعب قوة الد�صتور«

اأية  الق�صاء الإداري  وفيما يتعلق ببيان 30 مار�س 1968 فقد نفت عنه محكمة 

قيمة قانونية ملزمة، وذلك في حكمها ال�صادر بتاريخ  29 اأبريل 1969، الذي جاء 

اأن يكفل حق  1968 قد جاء به  فيه » اأنه ل حجة في القول باأن بيان 30 مار�س �صنة 

التقا�صي ول ين�س في اأي اإجراء لل�صلطة على عدم جواز الطعن فيه اأمام الق�صاء، 

ذلك اأن بيان 30 مار�س لي�س في مقام الد�صتور، فهو ل يعدو اأن يكون بيانا �صيا�صيا 

الفترة  هــذه  في  بها  تلتزم  �صوف  التي  ل�صيا�صتها  العامة  الخطوط  في  للحكومة 

المبادئ مو�صع  الكفيلة بو�صع هذه  الت�صريعية  اأن تتخذ الحكومة الإجراءات  على 

التنفيذ وذلك بعد درا�صة تف�صيالت كل ما ت�صمنه هذا البيان من مبادئ وو�صعها 

في ال�صيغة الت�صريعية المالئمة، ومن ثم فاإن هذا البيان ل يعد في حد ذاته قاعدة 

ت�صريعية تتقيد بها المحاكم بل هو قاعدة �صيا�صية تلتزم بها الحكومة اأمام الجهات 

.
)2(

ال�صيا�صية

في  الإن�صان  حقوق  ب�صاأن  القاهرة  اإعــالن  اأن  اإلى  النهاية  في  الإ�صارة  وتجدر 

)1( حكم احملكمة العليا ) الدستورية ( بتاريخ 5 أبريل 1975, مجموعة أحكام احملكمة العليا من 1970 إلى 1976, ص 258. 
)2( حكم محكمة القضاء اإلداري بتاريخ 29 أبريل 1969, مجموعة السنوات -21 23, ص 673. 
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الإ�صالم، الذي اأقره مجل�س وزراء خارجية منظمة موؤتمر العالم الإ�صالمي بتاريخ 

5 اأغ�صط�س 1990، ينطبق عليه الو�صف القانوني الذي ينطبق على الإعالن العالمي 
لحقوق الإن�صان، وله الم�صمون ذاته. فهذا الإعالن يت�صمن الحقوق والحريات التي 

اأية  الإلزام، وليت�صمن  ال�صريعة الإ�صالمية لالأفراد، ولكنه يخلو من �صفة  تكفلها 

الحقوق  بهذه  العملى  الواقع  في  الأفــراد  تمتع  تكفل  ق�صائية  غير  اأو  ق�صائية  اآلية 

والحريات، وبناء على ذلك فاإنه ليعتبر اتفاقية دولية وتقت�صر قيمته على الجانب 

ال�صيا�صي والأدبي.

الإعالن  اأية قيمة قانونية على  الم�صري لم ي�صبغ  الق�صاء  اإن  القول  وخال�صة 

 ،1948 عام  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  عن  ال�صادر  الإن�صان  لحقوق  العالمي 

ول على الميثاق الوطني الذي اأقره الموؤتمر العام للقوى ال�صعبية الذي تم ت�صكيله 

رئي�س  عن  ال�صادر   1968 مار�س   30 برنامج  ولعلى   ،1962 عــام  بالإنتخاب 

الجمهورية، والذي ت�صمن اإعالنا لعدد من الحقوق والحريات وتوجيهات عامة من 

اأجل تحقيق الإ�صالح ال�صيا�صي. واأ�ص�س الق�صاء الم�صري اأحكامه في هذا ال�صاأن 

على خلو هذه الإعالنات اأو المواثيق من القواعد القانونية الملزمة. وهذا على خالف 

 ،1830  ،1814 الو�صع القانونى لإعالن حقوق الإن�صان والمواطن وميثاقى عام 

2005 في فرن�صا، والتي تتمتع بقيمة د�صتورية، لأنها  البيئة لعام  وميثاق حماية 

تت�صمن قواعد قانونية محددة وملزمة وتنظم المو�صوعات التي تنظمها الد�صاتير 

عادة، كما اأنها قد تم اإقرارها بالطرق التي يتم بوا�صطتها اإ�صدار الد�صاتير، وليجوز 

تعديلها بالإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية. 
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الخاتمة

عر�صنا في هذا البحث مكانة الإعالنات والمواثيق الوطنية والإقليمية والدولية 

ب�صاأن حقوق الإن�صان في تدرج القواعد القانونية وفقا للد�صتور في كل من الكويت 

وم�صر وفرن�صا. وقد بداأنا درا�صتنا بعر�س الخالف الذي ظهر في الفقه الفرن�صي 

ب�صاأن القيمة القانونية لإعالنات ومواثيق الحقوق، وبينا اأن بع�س اعالنات ومواثيق 

الحقوق تتمتع في فرن�صا بقيمة د�صتورية، وهي اإعالن حقوق الإن�صان والمواطن 

عام  وميثاق   ،1789 علم  فرن�صا  في  الأولــى  التاأ�صي�صية  الجمعية  اأ�صدرته  الــذي 

�صورة منحة من الملك لوي�س الثامن ع�صر، والميثاق الذي  في  �صدر  الذي   ،1814
عليه  وبناء  للحكم  المر�صح  فيليب  لوي�س  عليه  ووقع   1830 عام  البرلمان  اأ�صدره 

اأعلنه البرلمان ملكا على فرن�صا، وميثاق حماية البيئة ال�صادر عام 2005 والذي تم 

�صمه لديباجة الد�صتور الحالي ال�صادر عام 1958. 

ودر�صنا بعد ذلك مكانة  التفاقيات  الإقليمية والدولية ب�صاأن حقوق الإن�صان 

بين م�صادر القانون في فرن�صا والدول العربية التي تاأثرت بها، وهي لبنان وتون�س 

والمغرب والجزائر، وبينا اأنها تتمتع وفقا للد�صتور الفرن�صي ود�صاتير الدول التي 

�صارت على نهجه  بقيمة اأعلى من قيمة القوانين العادية ولكنها لت�صل اإلى درجة 

القواعد الد�صتورية. واأ�صرنا اإلى  التجاه الذي تبنته المحكمة الفيدرالية ال�صوي�صرية 

قواعد  �صمو  مبداأ  فيه  طبقت  والــذي   2012 اأكتوبر   12 بتاريخ  حديث  حكم  في 

القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي ب�صكل مطلق جعلها تعطى الأولوية في 

التطبيق لن�صو�س التفاقيات الدولية ب�صاأن حقوق الإن�صان على ن�صو�س الد�صتور 

ال�صوي�صري ذاته، والذي تم اإقراره باإ�صتفتاء �صعبي. 

الإقليمية  والتفاقيات  المواثيق  فــاإن  والم�صري  الكويتي  القانونين  في  اأمــا 

تعار�س  حدث  اإذا  ذلك  على  وبناء  وحــده،  العادي  القانون  قوة  تكت�صب  والدولية 

الن�س  القوانين فاإن  اأحد  اآخر وارد في  اإحدى المعاهدات ون�س  بين ن�س وارد في 

الأحدث يكون هو الن�س الواجب التطبيق ويعتبر الن�س ال�صابق في التاريخ من�صوخا 
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القانونية. وقد طبق الق�صاء  بمقت�صى الن�س الالحق عليه والم�صاوى له في القوة 

الم�صري هذه القاعدة بالفعل. 

الق�صاء  رف�س  التي  الإن�صان  حقوق  ومواثيق  اإعــالنــات  النهاية  في  ودر�صنا 

اأو  �صيا�صية  بقيمة  تتمتع  اأنها  وقرر  عليها،  ملزمة  قانونية  قيمة  اإ�صباغ  الم�صري 

العامة  الجمعية  عن  ال�صادر  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعــالن  وهي  بحتة،  اأدبية 

لالأمم المتحدة عام 1948، والميثاق الوطني ال�صادر عام 1962 عن الموؤتمر العام 

للقوى ال�صعبية الذي تم ت�صكيله بالنتخاب، وبرنامج 30 مار�س عام 1968 الذي  

لالإ�صالح  عامة  توجيهات  اإلــى  بالإ�صافة  والحريات  الحقوق  بع�س  لالأفراد  كفل 

ال�صيا�صي.

بقيمة  لتتمتع  الحقوق  واتفاقيات  ومواثيق  اإعالنات  اأن  هي  القول  وخال�صة 

قانونية واحدة في الدول محل الدرا�صة، حيث تتمتع بع�س اإعالنات ومواثيق الحقوق 

القوانين  من  اأعلى  بقيمة  الدولية  التفاقيات  وتتمتع  فرن�صا،  في  د�صتورية  بقيمة 

القانون  الدولية قوة  التفاقيات  تاأثرت بها، بينما تكت�صب  التي  في فرن�صا والدول 

العادي وفقا للد�صتور في كل من الكويت وم�صر. وقد اأعلت المحكمة الفيدرالية في 

�صوي�صرا، في حكم حديث، من �صاأن معاهدات حقوق الإن�صان وقررت اأنها ت�صمو 

الحقوق،  اإعالنات  بع�س  فــاإن  واأخيرا  ذاتــه.  ال�صوي�صري  الد�صتور  ن�صو�س  على 

واأهمها الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان ال�صادر عن الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

الإعــالن يعتبر  واإن كان هذا  اأدبية،  اأو  1948،  لتتمتع �صوى بقيمة �صيا�صية  عام 

الوطنية،  الد�صاتير  ولبع�س  بل  الدولية،  التفاقيات  من  للعديد  مو�صوعيا  م�صدرا 

ولكنه ليعتبر في ذاته معاهدة دولية.  
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